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DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS



DAFTAR ISI BRM

No Nomor Permohonan Tanggal Penerimaan Kelas Merek

1 DID2021054034 16/08/2021 5  AMO + LUKISAN

2 DID2021054035 16/08/2021 5  OLON

3 DID2021054036 16/08/2021 9  FeiLian

4 DID2021054037 16/08/2021 28  NORD + LOGO

5 JID2021054038 16/08/2021 41  Logo TSC

6 DID2021054039 16/08/2021 25  STYLEQ

7 DID2021054041 16/08/2021 32  KINI DAILY

8 DID2021054042 16/08/2021 5  HERCLEAN

9 DID2021054043 16/08/2021 5  AMO VIT-C + LUKISAN + HURUF KANJI

10 DID2021054044 16/08/2021 3  CAREKLEEN

11 DID2021054045 16/08/2021 5  SYNTHESA HERBA

12 DID2021054046 16/08/2021 32  AMO VIT-C + LUKISAN + HURUF KANJI

13 DID2021054047 16/08/2021 9  IN JKT

14 DID2021054048 16/08/2021 5  HARIST

15 DID2021054049 16/08/2021 3  GLOWNA

16 JID2021054050 16/08/2021 35  NORD + LOGO

17 JID2021054051 16/08/2021 35  Logo TSC

18 DID2021054052 16/08/2021 31  KebunMicro

19 DID2021054053 16/08/2021 20  FORMULA RACING

20 JID2021054054 16/08/2021 41  BLOOM WITH GRACE

21 DID2021054055 16/08/2021 30  Delbi's Gandum Spesial

22 DID2021054056 16/08/2021 29  LAWSON COFFEE
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23 DID2021054057 16/08/2021 30  Delbi's Spesial Gandum

24 JID2021054058 16/08/2021 41  SISI MATA

25 JID2021054059 16/08/2021 42  FeiLian

26 DID2021054060 16/08/2021 30  LAWSON COFFEE

27 DID2021054061 16/08/2021 25  ANEW

28 DID2021054062 16/08/2021 28  ANEW

29 DID2021054063 16/08/2021 32  LAWSON COFFEE

30 DID2021054064 16/08/2021 25  LOGO

31 DID2021054065 16/08/2021 28  LOGO

32 DID2021054066 16/08/2021 25  LOGO

33 DID2021054067 16/08/2021 30  ALPENLIEBE DOUBLE POP

34 DID2021054068 16/08/2021 28  LOGO

35 JID2021054069 16/08/2021 35  LAWSON COFFEE

36 JID2021054070 16/08/2021 43  LAWSON COFFEE

37 DID2021054071 16/08/2021 31  KITTY KLIN

38 JID2021054072 16/08/2021 44  BLOOM WITH GRACE

39 DID2021054073 16/08/2021 29  Bebek Maen

40 DID2021054074 16/08/2021 26  Sanflor

41 DID2021054075 16/08/2021 25, 10  BMA Gloves

42 DID2021054076 16/08/2021 5  GLOW UP

43 DID2021054077 16/08/2021 30  MEI BAKCANG

44 DID2021054078 16/08/2021 38, 9, 42  TWILIO

45 DID2021054079 16/08/2021 38, 9, 42  Rotary Logo
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46 JID2021054080 16/08/2021 35  Trust Bisnis

47 DID2021054081 16/08/2021 10  MODENA

48 DID2021054082 16/08/2021 25  Teraprotec

49 DID2021054083 16/08/2021 3  KeLIRSKIN

50 DID2021054084 16/08/2021 3  STRENGTH ENHANCER

51 DID2021054085 16/08/2021 30  MYFIN

52 DID2021054086 16/08/2021 3  BHC

53 JID2021054088 16/08/2021 41  GOKURSUS + LOGO

54 DID2021054089 16/08/2021 3  ANABEE

55 JID2021054090 16/08/2021 35, 36, 42  Jenfi

56 DID2021054091 16/08/2021 30  THE CONQUEROR

57 DID2021054092 16/08/2021 25  PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH

58 DID2021054093 16/08/2021 16  PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH

59 JID2021054094 16/08/2021 45  PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH

60 JID2021054095 16/08/2021 35  PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH

61 JID2021054096 16/08/2021 42  PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH

62 DID2021054097 16/08/2021 25  Sumrambah

63 DID2021054098 16/08/2021 25  Autumn&summer

64 DID2021054099 16/08/2021 8  DOMASTECH

65 DID2021054100 16/08/2021 16  AGATIS

66 JID2021054101 16/08/2021 35  Ibacks

67 DID2021054102 16/08/2021 5  Segati

68 DID2021054103 16/08/2021 18  G.bydee + LOGO
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69 DID2021054104 16/08/2021 3  EL SKIN GLOW

70 DID2021054105 16/08/2021 20  KAWAGUCHI

71 DID2021054106 16/08/2021 3  Cera Brazileira

72 DID2021054107 16/08/2021 3  SKINTELLY

73 JID2021054108 16/08/2021 35  BALI INTERIORS

74 JID2021054109 16/08/2021 35  Lunabebe + Lukisan

75 DID2021054110 16/08/2021 9  VOLGEN + GAMBAR

76 DID2021054111 16/08/2021 3  Rie & Co

77 DID2021054113 16/08/2021 30  zekha merupakan nama dari anak pemilik

78 JID2021054114 16/08/2021 42  RAZIC & Logo R

79 DID2021054115 17/08/2021 9  CCC

80 DID2021054116 17/08/2021 20  BIGLAND'OTEL

81 JID2021054117 17/08/2021 43  ENAP & Lukisan

82 DID2021054118 17/08/2021 30  STEFFIPRO

83 DID2021054119 17/08/2021 1  STEFFIPRO

84 DID2021054120 17/08/2021 7  SAP DAN LUKISAN

85 DID2021054121 17/08/2021 3  WISHTERIA & LUKISAN

86 DID2021054122 17/08/2021 12  SAP DAN LUKISAN

87 DID2021054123 17/08/2021 16  PALMOND

88 DID2021054124 17/08/2021 3  FINS

89 JID2021054125 17/08/2021 35  WARU BROKER ASURANSI

90 DID2021054126 17/08/2021 6  -

91 JID2021054127 17/08/2021 36  DUTA PERMATA DAN LUKISAN
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92 D082021054128 17/08/2021 30  DARA MAS

93 DID2021054141 17/08/2021 1  TANINDO SAWIT PLUS TSJ

94 JID2021054142 17/08/2021 35  FRANCESTI

95 DID2021054143 17/08/2021 3  haihai

96 JID2021054144 17/08/2021 44  AN-NAHL.

97 JID2021054145 17/08/2021 44  BERTABUR PAHALA

98 DID2021054146 17/08/2021 31  SUFARM

99 DID2021054149 17/08/2021 30  COOKYE_COOKIES

100 DID2021054150 17/08/2021 29  AR'TI

101 DID2021054151 17/08/2021 30  MOMQIZZ

102 JID2021054152 17/08/2021 35  LIMITLESS GYM STORE

103 DID2021054153 17/08/2021 9, 30  KAYAHERBAL

104 DID2021054154 17/08/2021 30  KANEKUKI

105 DID2021054155 17/08/2021 18  HUTTON & LUKISAN

106 JID2021054156 17/08/2021 35  ROSEAU OFFICIAL

107 DID2021054157 17/08/2021 3  FAYROOZ + LUKISAN

108 JID2021054158 17/08/2021 35  HUTTON & LUKISAN

109 DID2021054159 17/08/2021 24  Banesa

110 JID2021054160 17/08/2021 36, 43  1Compound by Mondian group

111 DID2021054162 17/08/2021 25  MOSFIT 91

112 DID2021054163 17/08/2021 29  Pikara

113 JID2021054164 17/08/2021 38  GAINEXP

114 DID2021054165 17/08/2021 29  PAPIKI
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115 DID2021054166 17/08/2021 29  DAVADAVI

116 DID2021054167 17/08/2021 30  GOFENZFOOD

117 DID2021054168 17/08/2021 30  ARIFNDA

118 DID2021054169 17/08/2021 29  DELIMATAA

119 DID2021054170 17/08/2021 29  UNNOS

120 JID2021054172 17/08/2021 35  bakulbuah.id

121 DID2021054173 17/08/2021 30  IWED

122 DID2021054175 17/08/2021 30  PAWONCILIK72

123 DID2021054176 17/08/2021 1  N-ZEO-SR PLUS

124 DID2021054177 17/08/2021 5  ALTHAX

125 DID2021054187 18/08/2021 30  ITHING-ITHING

126 DID2021054188 18/08/2021 29  BOCADILLO

127 DID2021054189 18/08/2021 21  CHANDINI

128 DID2021054190 18/08/2021 9  Freshgo

129 DID2021054191 18/08/2021 30  TACTIKAL

130 DID2021054192 18/08/2021 30  N'DUTYS

131 DID2021054193 18/08/2021 24  KIASTA

132 DID2021054194 18/08/2021 5  VEGGIEPRO

133 DID2021054195 18/08/2021 30  APRIHANA

134 DID2021054196 18/08/2021 25  AZ-ZUBAYR DAN LUKISAN

135 DID2021054197 18/08/2021 3  Keisel Beauty Care

136 DID2021054198 18/08/2021 24  LUBEE

137 JID2021054199 18/08/2021 37  deviourr
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138 JID2021054320 18/08/2021 44  MEDBOX

139 DID2021054321 18/08/2021 10  Endless

140 DID2021054323 18/08/2021 10  AOHUA

141 J222021054324 18/08/2021 42  esoda

142 DID2021054325 18/08/2021 19  MAHESMIX

143 DID2021054326 18/08/2021 30  NUDEL

144 JID2021054327 18/08/2021 42  BWELL ECOSYSTEM

145 DID2021054329 18/08/2021 14  LUKISAN AYAM JAGO

146 DID2021054330 18/08/2021 5  Intimate Earth

147 DID2021054331 18/08/2021 16, 41  WIMMIE

148 JID2021054332 18/08/2021 45  RUMAH INDONESIA TERANG + LOGO

149 DID2021054333 18/08/2021 25  BEDAS JEANS

150 DID2021054334 18/08/2021 25  LUKISAN AYAM JAGO

151 DID2021054335 18/08/2021 30  ROYAL PHOENIX

152 JID2021054336 18/08/2021 43  PRIBADI HOUSE + LOGO

153 DID2021054337 18/08/2021 10  Njoy

154 DID2021054338 18/08/2021 30  HOUDEN Kompeni Coffee

155 DID2021054339 18/08/2021 25  LAVISH LABEL + LOGO

156 DID2021054340 18/08/2021 29  HYORI

157 DID2021054341 18/08/2021 3  KOESKIN

158 JID2021054342 18/08/2021 44  BWELL ECOSYSTEM & Logo

159 DID2021054343 18/08/2021 9  Lintasarta Cloudeka

160 DID2021054344 18/08/2021 16  LUKISAN AYAM JAGO
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161 DID2021054345 18/08/2021 30  JAMUAN

162 DID2021054346 18/08/2021 29  SEVEN

163 DID2021054347 18/08/2021 10  PalmPower

164 DID2021054348 18/08/2021 7  POMPOM

165 JID2021054349 18/08/2021 43  ARROY THAI FOOD

166 DID2021054350 18/08/2021 31  dGO-HORSE + Logo

167 DID2021054351 18/08/2021 10  Pillow Talk

168 DID2021054352 18/08/2021 25  Enzy Batik

169 JID2021054353 18/08/2021 38  Lintasarta Cloudeka

170 DID2021054354 18/08/2021 11  POMPOM

171 DID2021054355 18/08/2021 5  Sensuva

172 DID2021054356 18/08/2021 9  SAN-EI

173 DID2021054357 18/08/2021 3  sazzy

174 DID2021054358 18/08/2021 21  POMPOM

175 JID2021054359 18/08/2021 35  LO/OK at me & Device

176 DID2021054360 18/08/2021 10  Swan

177 DID2021054362 18/08/2021 31  dGO-RABBIT + Logo

178 DID2021054363 18/08/2021 25  YAKAYA

179 DID2021054364 18/08/2021 29  ANUGERAH + LOGO

180 JID2021054365 18/08/2021 36  PENSIUN DINI + LOGO

181 JID2021054366 18/08/2021 42  Lintasarta Cloudeka

182 DID2021054367 18/08/2021 25  Balidong

183 DID2021054368 18/08/2021 3  HEF
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184 DID2021054369 18/08/2021 5  Naisc

185 DID2021054370 18/08/2021 9  SE

186 DID2021054371 18/08/2021 32  ANUGERAH + LOGO

187 DID2021054372 18/08/2021 25  PEDLA

188 DID2021054373 18/08/2021 3  Dok e

189 DID2021054374 18/08/2021 10  ONEMED 1MED

190 DID2021054375 18/08/2021 11  MODENA

191 JID2021054376 18/08/2021 35  PESKATARIAN

192 DID2021054377 18/08/2021 3  HGS

193 DID2021054378 18/08/2021 18  LAICA

194 DID2021054379 18/08/2021 24  LEON

195 DID2021054380 18/08/2021 21  mairu + Lukisan/Logo

196 JID2021054381 18/08/2021 43  MIE AYAM ENCIM PESEK & Logo

197 JID2021054382 18/08/2021 43  UBUD HIJAU

198 DID2021054383 18/08/2021 3  MYNIARA beauty skin

199 DID2021054384 18/08/2021 10, 11  Care222

200 DID2021054385 18/08/2021 7  MONOSTAR DAN LOGO

201 DID2021054386 18/08/2021 1  OVISTAN

202 DID2021054387 18/08/2021 24  YANMED

203 DID2021054388 18/08/2021 5  BABY HAPPY HEXAGON TECHNOLOGY

204 DID2021054389 18/08/2021 30  LUMINOSO

205 DID2021054390 18/08/2021 9, 11  meawow logo

206 DID2021054391 18/08/2021 9  KIM
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207 DID2021054392 18/08/2021 16  PUTRIADELWEIS + GAMBAR

208 DID2021054394 18/08/2021 9, 42  PLANTMATE

209 DID2021054395 18/08/2021 9  EventX

210 JID2021054396 18/08/2021 36  GRAHA OFFICE

211 JID2021054397 18/08/2021 35  EventX

212 JID2021054398 18/08/2021 42  EventX

213 DID2021054400 18/08/2021 10, 11  Care / 222 & DEVICE

214 JID2021054401 18/08/2021 39  KAGAYAKU LOGISTICS + Logo

215 DID2021054402 18/08/2021 29  TOSS

216 DID2021054403 18/08/2021 19  MERPATI

217 DID2021054404 18/08/2021 7  ORIONSTAR LUCKI

218 DID2021054405 18/08/2021 5  ULTRA FORCE

219 DID2021054406 18/08/2021 9  ORIONSTAR LUCKI

220 DID2021054407 18/08/2021 11  mairu + Lukisan/Logo

221 DID2021054408 18/08/2021 9  FOOD MARKET HUB + logo

222 DID2021054409 18/08/2021 28  FESTOON

223 JID2021054410 18/08/2021 42  FOOD MARKET HUB + logo

224 DID2021054411 18/08/2021 29  GOKU

225 JID2021054412 18/08/2021 35  toko kain wijaya

226 DID2021054413 18/08/2021 9  logo

227 DID2021054414 18/08/2021 24  ALLEGRA

228 DID2021054415 18/08/2021 16  DEFAZZA

229 JID2021054416 18/08/2021 42  logo
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230 DID2021054417 18/08/2021 9  LISTINGO & LOGO

231 DID2021054418 18/08/2021 9  FOOD MARKET HUB

232 DID2021054419 18/08/2021 3  EC27 SKINCARE

233 JID2021054420 18/08/2021 42  FOOD MARKET HUB

234 DID2021054421 18/08/2021 3  BRIGHTLOOK + GAMBAR

235 DID2021054422 18/08/2021 35, 43, 30  Volcan

236 JID2021054423 18/08/2021 35  LISTINGO & LOGO

237 DID2021054424 18/08/2021 30  Shripon

238 JID2021054425 18/08/2021 36  LISTINGO & LOGO

239 DID2021054426 18/08/2021 32  NU SYIFA

240 JID2021054427 18/08/2021 42  LISTINGO & LOGO

241 JID2021054428 18/08/2021 35  mairu + Lukisan/Logo

242 DID2021054430 18/08/2021 7  JEMPOL

243 DID2021054431 18/08/2021 25  UNEXPLAINED + GAMBAR

244 DID2021054432 18/08/2021 25  LAPAK SEPATU

245 DID2021054433 18/08/2021 18  UNEXPLAINED + GAMBAR

246 DID2021054434 18/08/2021 3  IOC

247 DID2021054435 18/08/2021 25  NINDY SHOES

248 DID2021054436 18/08/2021 3  Indonesia SNP

249 JID2021054437 18/08/2021 35  Indonesia SNP

250 DID2021054438 18/08/2021 3  SNP

251 DID2021054439 18/08/2021 3  VENNE

252 JID2021054440 18/08/2021 35  SNP
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253 DID2021054441 18/08/2021 16  VENNE

254 DID2021054442 18/08/2021 3  NB QUEEN

255 JID2021054443 18/08/2021 43  SEHAT SOON + LOGO

256 DID2021054444 18/08/2021 3  PURE ARLISA

257 JID2021054445 18/08/2021 37  AUTO GLINT + LOGO

258 DID2021054446 18/08/2021 30  BOEHAYU

259 DID2021054447 18/08/2021 25  Anti Kusut Kusut Club

260 DID2021054448 18/08/2021 29  SUKEKU

261 DID2021054449 18/08/2021 29  DIMSUM QOQOM

262 JID2021054450 18/08/2021 42  GOJINI

263 DID2021054451 18/08/2021 25  CHURIN'S

264 DID2021054452 18/08/2021 25  GOJINI

265 DID2021054454 18/08/2021 30  BAIRA

266 DID2021054455 18/08/2021 5  Virgin Bee

267 DID2021054456 18/08/2021 3  BYZO

268 DID2021054457 18/08/2021 25  ELDR

269 DID2021054458 18/08/2021 29  LIRANI

270 DID2021054459 18/08/2021 30  A COFFEE

271 DID2021054460 18/08/2021 29  INDO PURECO PRATAMA + LOGO

272 DID2021054461 18/08/2021 5  ELMINA SLIM

273 DID2021054462 18/08/2021 12  Kanobe : suatu penamaan.

274 DID2021054463 18/08/2021 5  MADUREKSO

275 JID2021054464 18/08/2021 43  Imajika Rasa
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276 JID2021054465 18/08/2021 43  ILMONDO by Kz Nakamura

277 DID2021054466 18/08/2021 3  U~CIE

278 JID2021054467 18/08/2021 45  Hallobumil + Logo

279 D302021054468 18/08/2021 30  REMENG SULTAN

280 JID2021054469 18/08/2021 44  Hallobumil + Logo

281 JID2021054470 18/08/2021 38  Hallobumil + Logo

282 JID2021054471 18/08/2021 42  Hallobumil + Logo

283 JID2021054472 18/08/2021 41  Hallobumil + Logo

284 JID2021054473 18/08/2021 35  Hallobumil + Logo

285 JID2021054474 18/08/2021 35  jadilegal

286 DID2021054475 18/08/2021 18  Hallobumil + Logo

287 DID2021054476 18/08/2021 3  PEPSODENT MULTI-PROTECTION

288 DID2021054477 18/08/2021 16  Hallobumil + Logo

289 DID2021054478 18/08/2021 20  Kanobe : suatu penamaan.

290 DID2021054479 18/08/2021 3  PEPSODENT COMPLETE 8 MULTI-
PROTECTION

291 DID2021054480 18/08/2021 9  Hallobumil + Logo

292 DID2021054481 18/08/2021 3  PEPSODENT COMPLETE 8

293 DID2021054482 18/08/2021 9  kioskita

294 JID2021054483 18/08/2021 35  kioskita

295 DID2021054484 18/08/2021 10  HandSeal + Logo

296 DID2021054485 18/08/2021 25  Gorilla Coach

297 DID2021054486 18/08/2021 9  ruangankita

298 DID2021054487 18/08/2021 10  Hand Fit
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299 JID2021054488 18/08/2021 41  ruangankita

300 JID2021054489 18/08/2021 42  ruangankita

301 DID2021054490 18/08/2021 3  The Daily Maiimi  +  Logo

302 DID2021054491 18/08/2021 25  ZAIN MAPP

303 JID2021054492 18/08/2021 35  GISATA

304 DID2021054494 18/08/2021 9  BIG–u

305 JID2021054495 18/08/2021 41  PIKIRAN PEREMPUAN

306 DID2021054496 18/08/2021 25  DIANDRA

307 JID2021054497 18/08/2021 42  kelaskita

308 JID2021054498 18/08/2021 41  kelaskita

309 DID2021054499 18/08/2021 9  kelaskita

310 DID2021054515 19/08/2021 31  Le Bliss Bouquet

311 DID2021054516 19/08/2021 11  DINAMI

312 D222021054517 19/08/2021 5  POWER GRACE

313 DID2021054518 19/08/2021 21  JOKO TOLE

314 DID2021054520 19/08/2021 32  BIONDREX

315 DID2021054521 19/08/2021 34  SAAT Big Clouds & lukisan

316 JID2021054522 19/08/2021 43  DONHALU

317 DID2021054523 19/08/2021 34  SAAT Sub-Ohm & lukisan

318 DID2021054524 19/08/2021 12  Dr. Pulley

319 DID2021054525 19/08/2021 16  AL ANSA

320 DID2021054526 19/08/2021 30  CHIO MIE

321 DID2021054527 19/08/2021 35, 36, 9, 42  Aspire
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322 DID2021054528 19/08/2021 3  SYB Kasturi bidara

323 DID2021054529 19/08/2021 3  RADESKIN

324 DID2021054530 19/08/2021 3  Ayubia

325 JID2021054531 19/08/2021 37  BENGKEL IJO

326 DID2021054532 19/08/2021 3  YESNOW MISK THAHARAH

327 DID2021054533 19/08/2021 7  Mobile Refinery & Power Plant ( Penyulingan
dan pembangkit listrik yang mobile)

328 DID2021054534 19/08/2021 30  JACK'N JILL MAGIC CHIPS

329 DID2021054535 19/08/2021 9  DC WORLDS COLLIDE

330 DID2021054536 19/08/2021 30  GOLDEN EAGLE

331 JID2021054656 19/08/2021 35  DIANA dan Gambar

332 DID2021054657 19/08/2021 8  SWISTAR

333 DID2021054658 19/08/2021 25  SMILE GODDESS

334 DID2021054660 19/08/2021 19  RUMILON

335 DID2021054661 19/08/2021 5  ARGENTUMION+

336 DID2021054662 19/08/2021 10  S.Q.S + Logo

337 DID2021054663 19/08/2021 30  PADI BUAH NAGA + LUKISAN

338 DID2021054664 19/08/2021 35, 38, 9, 42, 45  KASTODIA

339 DID2021054665 19/08/2021 11  SWISTAR

340 JID2021054666 19/08/2021 43  KUNANTEA INDONESIA

341 DID2021054667 19/08/2021 32  REHAB

342 DID2021054668 19/08/2021 19  MODENA

343 JID2021054669 19/08/2021 44  FIT FARMA

344 DID2021054670 19/08/2021 16  SAKTI

Halaman 16 dari 356



345 DID2021054671 19/08/2021 26  SMILE GODDESS

346 DID2021054672 19/08/2021 5  UFI HEALTH

347 JID2021054673 19/08/2021 43  Ny. OGURA

348 DID2021054674 19/08/2021 25  Daxton

349 JID2021054675 19/08/2021 35  NEONOA

350 DID2021054676 19/08/2021 27  LAICA

351 DID2021054678 19/08/2021 32  IFI

352 JID2021054679 19/08/2021 35  SAKTI

353 JID2021054680 19/08/2021 43  KOPI JOSS WONOGIRI

354 JID2021054682 19/08/2021 38  VELOCETRAX

355 JID2021054683 19/08/2021 35  PT. ATLANTIS PRIMA INDONESIA DAN
LOGO

356 DID2021054684 19/08/2021 30  THE DENBEY + LOGO

357 JID2021054685 19/08/2021 35  THE DENBEY + LOGO

358 DID2021054687 19/08/2021 30  THE NEW PAMBUL + LOGO

359 D102021054688 19/08/2021 30  QF JAMEERA + LOGO

360 JID2021054689 19/08/2021 35  THE NEW PAMBUL + LOGO

361 DID2021054690 19/08/2021 25  JADE BABY

362 DID2021054691 19/08/2021 3  JONKA + LUKISAN

363 DID2021054692 19/08/2021 21  SMILE GODDESS

364 JID2021054693 19/08/2021 44  PT. ATLANTIS PRIMA INDONESIA DAN
LOGO

365 JID2021054694 19/08/2021 35  AULIA

366 DID2021054695 19/08/2021 32  borneofood

367 DID2021054696 19/08/2021 3  EMME BEAUTY
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368 DID2021054697 19/08/2021 5  FELI SKIN

369 DID2021054698 19/08/2021 16  SAKTI dan Gambar

370 DID2021054699 19/08/2021 34  MURNI REMPAH

371 JID2021054700 19/08/2021 35  FELI SKIN

372 DID2021054701 19/08/2021 5  IFI

373 DID2021054702 19/08/2021 3  BYMI DAN LOGO

374 DID2021054703 19/08/2021 3  SMILE GODDESS

375 DID2021054704 19/08/2021 28  LAICA

376 JID2021054705 19/08/2021 35  SAKTI dan Gambar

377 DID2021054706 19/08/2021 31  SWEET MANDING

378 JID2021054707 19/08/2021 43  BOWLRITO

379 DID2021054708 19/08/2021 5  Primalac ULTIMA

380 DID2021054709 19/08/2021 5  GALARON

381 DID2021054710 19/08/2021 1  VSP-36+logo

382 DID2021054711 19/08/2021 11  SaniVap Steam biocleaning

383 DID2021054712 19/08/2021 11  IONMAN

384 DID2021054713 19/08/2021 29  RPA NUSANTARA

385 DID2021054714 19/08/2021 5  SEH KAPSUL

386 DID2021054715 19/08/2021 16  LOGO

387 DID2021054716 19/08/2021 3  RHT

388 DID2021054717 19/08/2021 5  RHT

389 DID2021054718 19/08/2021 3  HIKARIN

390 DID2021054719 19/08/2021 3  NCCO-IG

Halaman 18 dari 356



391 DID2021054720 19/08/2021 11  Viro Easy Hydrogen peroxide diffuser

392 DID2021054721 19/08/2021 5  NCCO-IG

393 JID2021054722 19/08/2021 35  LOGO

394 DID2021054723 19/08/2021 1  VSP+logo

395 DID2021054724 19/08/2021 3  Logo

396 DID2021054726 19/08/2021 3  La Vie Beauty

397 DID2021054727 19/08/2021 5  Logo

398 DID2021054728 19/08/2021 30  KOPI JOSS WONOGIRI

399 DID2021054729 19/08/2021 29  CR Logo

400 DID2021054730 19/08/2021 16  BEN Granted Trademark

401 DID2021054731 19/08/2021 9  SOLID POWER + logo

402 DID2021054732 19/08/2021 12  RIGEL

403 DID2021054733 19/08/2021 9  HONEYWELL MAXPRO

404 DID2021054734 19/08/2021 9  LUMIX logo

405 DID2021054735 19/08/2021 12  Schlemmer

406 DID2021054736 19/08/2021 12  Logo

407 DID2021054737 19/08/2021 9  GENTLE MOTHER

408 DID2021054738 19/08/2021 7, 9, 12  Marstak

409 DID2021054739 19/08/2021 7, 9, 12  Logo

410 JID2021054740 19/08/2021 42  Yealink

411 JID2021054741 19/08/2021 35  INDRAGIRI MART

412 DID2021054742 19/08/2021 9  MAGNETAR logo

413 DID2021054743 19/08/2021 12  GRAHA PEGAS DAN LOGO
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414 DID2021054744 19/08/2021 9  Redbee

415 DID2021054745 19/08/2021 30  TheSULTAN

416 DID2021054746 19/08/2021 30  BOWLRITO

417 DID2021054747 19/08/2021 6  FOEN + huruf kanji

418 DID2021054748 19/08/2021 10  myonidel

419 DID2021054749 19/08/2021 1  Polysulphate logo

420 JID2021054750 19/08/2021 43  DAAMI

421 JID2021054751 19/08/2021 35  TheSULTAN

422 DID2021054752 19/08/2021 3  S.Q.S + Logo

423 JID2021054753 19/08/2021 43  SAMBAWANG

424 JID2021054754 19/08/2021 35  Tokomas Mulia 89

425 DID2021054755 19/08/2021 29  MEALANO

426 DID2021054756 19/08/2021 9  retailkita + Lukisan

427 JID2021054757 19/08/2021 35  retailkita + Lukisan

428 DID2021054758 19/08/2021 25  PANAH EMAS

429 JID2021054759 19/08/2021 38  retailkita + Lukisan

430 JID2021054760 19/08/2021 39  retailkita + Lukisan

431 JID2021054761 19/08/2021 42  retailkita + Lukisan

432 DID2021054762 19/08/2021 5  S.Q.S + Logo

433 DID2021054763 19/08/2021 3  KAMYASTHETIC

434 DID2021054764 19/08/2021 7  FARMWORK SOLUTION

435 DID2021054765 19/08/2021 5  GLYN

436 DID2021054766 19/08/2021 9  BRISTOL TECHNOLOGY
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437 DID2021054767 19/08/2021 29  AYAM ASAP BOGOR

438 JID2021054768 19/08/2021 39  GANDARAN OTOMOTIF DJAYA

439 DID2021054769 19/08/2021 9  KROHNE logo

440 DID2021054770 19/08/2021 5  DAEWOONG C-COLD

441 DID2021054771 19/08/2021 29  BEKENTO

442 DID2021054772 19/08/2021 9  Xynerg

443 JID2021054773 19/08/2021 41  SIMULASICAT

444 DID2021054774 19/08/2021 5  Inusa

445 JID2021054775 19/08/2021 41, 44  ASHA One-Stop Healthcare

446 DID2021054776 19/08/2021 35, 31  Durian Asia Manajemen

447 DID2021054777 19/08/2021 6  DJUPAR FARM

448 JID2021054778 19/08/2021 43  Noka Coffee The infinite Story of Farmers

449 DID2021054780 19/08/2021 30  LITTLE SNACK

450 DID2021054781 19/08/2021 5  DUVADERM

451 DID2021054782 19/08/2021 5  DUVABLOOM

452 DID2021054783 19/08/2021 32  haus dahaga

453 JID2021054784 19/08/2021 35  LAICA

454 DID2021054785 19/08/2021 34  Candyman

455 DID2021054786 19/08/2021 30  AQUAORGANIC  +  LUKISAN

456 DID2021054787 19/08/2021 34  GLU

457 DID2021054789 19/08/2021 3  LAICACTIVE

458 DID2021054790 19/08/2021 26  RIRIZ

459 DID2021054791 19/08/2021 25  ZIFA FASHION
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460 DID2021054792 19/08/2021 30  DORIKEN

461 JID2021054793 19/08/2021 45  Corsec

462 DID2021054794 19/08/2021 30  UNAFOOD

463 DID2021054795 19/08/2021 9  LAICACTIVE

464 DID2021054796 19/08/2021 29  CUKUP PISANG

465 DID2021054797 19/08/2021 9  Bien

466 DID2021054798 19/08/2021 29  easycooking by LaPatate

467 DID2021054800 19/08/2021 30  inochi

468 DID2021054801 19/08/2021 3  DUKIDS

469 DID2021054802 19/08/2021 29  AFISA

470 DID2021054803 19/08/2021 29  GOLDNEST + Huruf Mandarin

471 DID2021054804 19/08/2021 30  Cap Sumpit

472 DID2021054805 19/08/2021 30  AL SHIHAH

473 DID2021054806 19/08/2021 11  Happy Life

474 DID2021054807 19/08/2021 5  SUNSYA

475 DID2021054808 19/08/2021 32  GOLDNEST + Huruf Mandarin

476 DID2021054809 19/08/2021 30  KOPDAMS

477 DID2021054810 19/08/2021 20  Happy Life

478 DID2021054811 19/08/2021 30  TAMUJI

479 DID2021054812 19/08/2021 30  DOFREN

480 DID2021054813 19/08/2021 29  mamsciks

481 DID2021054814 19/08/2021 20  BABY BOSS : Boss Bayi.

482 DID2021054815 19/08/2021 29  IKAN MAS
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483 DID2021054818 19/08/2021 25  NEVIS

484 DID2021054819 19/08/2021 12  BABY BOSS : Boss Bayi.

485 DID2021054820 19/08/2021 30  D'CRAB DEBOLLEN

486 DID2021054821 19/08/2021 22  DD HOMEPROJECTS

487 DID2021054822 19/08/2021 29  EYYDEEW

488 DID2021054823 19/08/2021 28  BONSHOP

489 DID2021054824 19/08/2021 30  borneofood

490 DID2021054825 19/08/2021 30  DELISHIA

491 DID2021054826 19/08/2021 30  BUNDANUNG

492 DID2021054827 19/08/2021 34  QUEEN BEE

493 DID2021054828 19/08/2021 30  MOMIEKE

494 DID2021054829 19/08/2021 25  ROROEPAAN

495 DID2021054830 19/08/2021 30  AL-ABID

496 DID2021054831 19/08/2021 29  CHILZKI

497 DID2021054832 19/08/2021 30  MAK_NUL

498 DID2021054833 19/08/2021 29  VPADJIRO

499 DID2021054834 19/08/2021 29  KL4Y

500 DID2021054835 19/08/2021 30  ONOKLAH

Jakarta, 23/08/2021

Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

JUNIATUN, S.Sos., M.M.
NIP. 197908142002122001
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:22:46
540   EtiketDID2021054034

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Soekarno Hatta No. 112,Babakan Ciparay, Babakan Ciparay, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40223

PT NUTRIBEV SINERGY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
General Paten International  Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMO + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Bahan pembasmi kuman; Hasil-hasil minuman

pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Makanan bayi; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang mengandung
vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan;
Pembasmi jamur; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung
mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan kebersihan untuk
keperluan medis; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-
sediaan tambahan untuk berpantang terutama yang mengandung sediaan-sediaan Vitamin, mineral-mineral, atau substansi-
substansi yang mengandung gizi untuk para binaragawan dan keperluan atletik dalam bentuk bubuk-bubuk, kapsul-kapsul,
tablet-tablet dan cairan-cairan; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen
nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan,
minuman dan kosmetik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi;
Suplemen yang mengandung vitamin C; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral
dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Tablet hisap
(lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral
dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang
mengandung gizi dalam bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-
minuman yang mengandung gizi yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang
mengandung karbohidrat tinggi yang dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan
kedokteran; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; bahan untuk menambal gigi; cairan obat yang mengandung
vitamin, untuk rokok elektronik; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan zat diet
yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; minuman bervitamin; plester, bahan untuk pembalut;
sediaan antijamur; sediaan farmasi dan kedokteran hewan; sediaan multivitamin; sediaan untuk membasmi binatang perusak;
sediaan vitamin C; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu
formula bayi; semen untuk inseminasi buatan; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari vitamin; suplemen gizi yang
mengandung vitamin dan mineral; suplemen makanan bervitamin; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen vitamin cair;
suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; tablet vitamin
efervesen; vitamin; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk orang dewasa;
zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan
elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:23:09
540   EtiketDID2021054035

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Barombong Indah Blok O No. 5, RT/RW: 004/012, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90225

CV. OLSHOP LAINA CABI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OLON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:24:36
540   EtiketDID2021054036

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1 - 1205

Lemon Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FeiLian
Merek Kata

566 Arti Bahasa : FeiLian = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat lunak

komputer untuk menyediakan jaringan komputasi yang aman; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan
yang digunakan dalam mendeteksi dan mencegah intrusi jaringan dan malware serta untuk mengendalikan dan mengelola
akses pengguna jaringan dan untuk penegakan kebijakan jaringan; Piranti lunak untuk komputer dan perangkat seluler untuk
mengamankan akses jarak jauh melalui Internet ke jaringan komputer pribadi; aplikasi yang menyediakan jasa percetakan
online; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi;
perangkat lunak keamanan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer untuk penyediaan jaringan keamanan;
perangkat lunak komputer yang dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan pembuktian identitas pengguna; perangkat
lunak operasi virtual private network [VPN]; perangkat lunak untuk verifikasi identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan
manajemen untuk tujuan keamanan; piranti lunak komputer untuk memantau akses dan aktivitas jaringan komputer; piranti
lunak komputer untuk menyediakan keamanan pada komputer, jaringan dan komunikasi elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:26:38
540   EtiketDID2021054037

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Equity Tower Lantai 38, Unit H, SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT LIMA SAMUDRA INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NORD + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===barang-barang senam dan olahraga; papan luncur; papan seluncur salju; peralatan olahraga; permainan papan; tas

khusus disesuaikan untuk peralatan olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:26:44
540   EtiketJID2021054038

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rawa Kepa II No. 660 RT.006/015 Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

JUNIATI GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Atiya Arifah S.H.
Jl. Bromo No. 7 RT. 004 RW. 002 Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo TSC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, biru muda, hijau, hijau muda, oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 41
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan penerjemahan dan terjemahan; menyediakan seminar pelatihan online; pelatihan di bidang manajemen
bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; publikasi buku dan ulasan; terjemahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:28:46
540   EtiketDID2021054039

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Taman Bandara Blok O 05 No. 9, RT/RW: 009/010, Kel. Dadap, Kec. Kosambi,
Kabupaten Tangerang, Banten, Kabupaten Tangerang, Banten, 15211

BHONG SUSANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STYLEQ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Emas, Merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian jadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:30:07
540   EtiketDID2021054041

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Mangga Besar Raya, No. 4. A, RT 014, RW 009, Kelurahan Maphar., Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11160

Victoria Septina Sanusi, Gillian Koh

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Joshua Pradana S.H.
Jalan Tanjung, Griya Jakarta Blok C3/30, Pamulang, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KINI DAILY
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:30:19
540   EtiketDID2021054042

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LINK. KETILENG TIMUR RT/RW 004/001 KELURAHAN KETILENG , Kota Cilegon,
Banten, 42416

HERIYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HERCLEAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karbol wangi pembasmi kuman; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring;

disinfektan serba guna===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:30:39
540   EtiketDID2021054043

730 Nama Pemohon : PT NUTRIBEV SINERGY INDONESIA
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Alamat Pemohon : Jl. Soekarno Hatta No. 112,Babakan Ciparay, Babakan Ciparay, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40223

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
General Paten International  Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMO VIT-C + LUKISAN + HURUF KANJI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Bahan pembasmi kuman; Hasil-hasil minuman

pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Makanan bayi; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang mengandung
vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan;
Pembasmi jamur; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung
mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan kebersihan untuk
keperluan medis; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-
sediaan tambahan untuk berpantang terutama yang mengandung sediaan-sediaan Vitamin, mineral-mineral, atau substansi-
substansi yang mengandung gizi untuk para binaragawan dan keperluan atletik dalam bentuk bubuk-bubuk, kapsul-kapsul,
tablet-tablet dan cairan-cairan; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen
nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan,
minuman dan kosmetik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi;
Suplemen yang mengandung vitamin C; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral
dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Tablet hisap
(lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral
dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang
mengandung gizi dalam bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-
minuman yang mengandung gizi yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang
mengandung karbohidrat tinggi yang dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan
kedokteran; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; bahan untuk menambal gigi; cairan obat yang mengandung
vitamin, untuk rokok elektronik; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan zat diet
yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; minuman bervitamin; plester, bahan untuk pembalut;
sediaan antijamur; sediaan farmasi dan kedokteran hewan; sediaan multivitamin; sediaan untuk membasmi binatang perusak;
sediaan vitamin C; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu
formula bayi; semen untuk inseminasi buatan; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari vitamin; suplemen gizi yang
mengandung vitamin dan mineral; suplemen makanan bervitamin; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen vitamin cair;
suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; tablet vitamin
efervesen; vitamin; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk orang dewasa;
zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan
elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:31:33
540   EtiketDID2021054044

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek KFT Blok C1 No 37 Cengkareng Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11730

CHRISTOFHER JEPERSON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAREKLEEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan untuk menyetrika; Deterjen cair konsentrat; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih kerak untuk keperluan

rumah tangga; Pengkilap ban; Pewangi pakaian; Sabun tangan cair; Sediaan Pewangi Ruangan; cairan pembersih; cairan
pembersih kaca depan; deterjen; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; garam mandi tanpa obat;
pemutih cucian; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sahampoo untuk kendaraan; sampo untuk kendaraan bermotor; sediaan untuk
mencuci pakaian; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:31:42
540   EtiketDID2021054045

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GUMUKREJO NO. 5, RT. 004/RW. 005, REKESAN NANGGULAN, KEL.
KUTOWINANGUN KIDUL, KEC. TINGKIR
, Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50712

PT. SYNTHESA HERBA SALATIGA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYNTHESA HERBA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SYNTHESA HERBA = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, hijau tua, hijau muda, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; sediaan farmasi untuk hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:32:20
540   EtiketDID2021054046

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Soekarno Hatta No. 112,Babakan Ciparay, Babakan Ciparay, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40223

PT NUTRIBEV SINERGY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
General Paten International  Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMO VIT-C + LUKISAN + HURUF KANJI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ade dan punch; Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air bio

energi; Air botolan; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air kelapa dalam kemasan; Air
litium; Air mineral; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dengan ozon; Air minum atau air minum
bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan berakali; Air minum terapi bio energi anti
oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen; Air oksigen; Air pegunungan; Air rasa;
Ale (tanpa alkohol); Ale ale (sejenis minuman beralkohol); Ale jahe dari minuman jus jahe; Bir; Bir Pletok; Bubuk untuk
minuman; Ekstrak ginseng untuk minuman; Jenis-jenis bir; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus
rumput laut; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Kedelai bubuk untuk digunakan
sebagai minuman; Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat  untuk membuat minuman; Konsentrat  untuk membuat minuman buah;
Lager (tanpa alkohol); Lemon (sirup); Limun; Minuman  serat buah; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman
Perasa (essence) teh dan susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol; Minuman beralkohol
penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman berbahan
dasar kacang; Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berenergi mengandung buah campuran
berry; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui dengan teh; Minuman
buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman energi
3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman hipertonik; Minuman hipotonik; Minuman instan
kacang; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya;
Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti susu; Minuman mineral,
aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman
bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman olahraga yang diperkaya protein;
Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya untuk digunakan bukan untuk
digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman
sari nanas dalam kemasan; Minuman serbat; Minuman serbuk jahe merah; Minuman soda non-alkohol berperasa teh;
Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air
kelapa muda; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Perairan mata air mineral non-obat; Porter (tanpa alkohol);
Punch minuman tanpa alkohol; Saraba; Sari sayur (minuman); Sediaan untuk membuat likeur; Sediaan untuk membuat
minuman; Sekoteng; Sirup Kalamansi; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Sirup,
konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman
energi dan minuman olahraga; Sorbet (minuman).; Stout (tanpa alkohol); Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine
(minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; air [minuman]; air aerasi; air dalam kemasan; air dari pegunungan dan
air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air glasial; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air
mineral berkarbonasi; air mineral bersoda; air mineral dengan rasa; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan
mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air minum suling; air murni
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(minuman); air soda; air tonik; air yang dimurnikan; air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; air yang diperkaya
nutrisi; alcopop berbahan dasar bir; anggur non alkohol; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau
diberi rasa; bir dengan kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir dilindungi oleh sebutan asal "Pilsner"; bir rasa buah; bir
rendah alkohol yang mengandung tidak lebih dari 1,2% volume alkohol; bubuk untuk minuman boba; bubuk yang digunakan
dalam persiapan minuman olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; campuran bubuk jeruk dan
gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; cola [minuman ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); craft
(bir); draught (bir); ekstrak buah tanpa-alkohol; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esensi untuk membuat
air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat minuman; jus; jus buah; jus buah campuran; jus
kurma madu; jus tebu [minuman]; kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, biji-bijian khusus dan ragi bir; koktail
berbahan dasar bir; koktail buah, tanpa-alkohol; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat
yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman
ringan; lithia water (sejenis air mineral); minuman air perasan buah dan jus buah; minuman asam laktat (produk buah, non-
susu); minuman asam laktosa; minuman beraroma; minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu;
minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar kacang mete [bukan sebagai
minuman pengganti]; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain
sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman
berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan
dasar sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berenergi; minuman berenergi yang mengandung kafein; minuman
berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah asam jawa; minuman
buah dan jus buah; minuman cincau; minuman cola; minuman dawet; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol,
tidak mengandung soda; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak sayuran; minuman
elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman energi;
minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman es buah; minuman fermentasi lacto
berbahan dasar buah; minuman guarana (sejenis maple); minuman hipotonik dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau
sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh para atlit); minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk
keperluan medis; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu;
minuman jus lidah buaya; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman kacang hazelnut; minuman kolang kaling; minuman
lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung ion dan minuman pengembang otot;
minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nata de coco; minuman non alkohol yang terbuat dari air
mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk
keperluan pengobatan); minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman pemulihan; minuman penambah nafsu makan,
tanpa-alkohol; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein; minuman protein untuk
digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa dengan
karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah dengan
aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman
sarang burung walet; minuman sari kacang; minuman sereal instan; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan
aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol
yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu;
minuman whey; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman, yaitu,
air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan,
minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; nektar buah, tanpa-alkohol; pastilles untuk minuman boba;
persiapan untuk membuat air aerasi; punch buah, tanpa-alkohol; ramune [Minuman bersoda Jepang]; root beer (minuman
tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sari buah tanpa alkohol; sarsaparilla
[minuman tanpa-alkohol]; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; serbuk digunakan dalam persiapan minuman air kelapa;
serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk lemon);
sirup; sirup buah untuk membuat minuman; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan
sediaan lain untuk membuat minuman; sirup red tea; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa; smoothie; smoothie yang
mengandung biji-bijian dan gandum; smoothie yang mengandung serangga; smoothies [minuman buah, buah yang
mendominasi]; soda krim; soda pop; still water (air tanpa karbonasi); sujeonggwa [minuman kayu manis tanpa-alkohol dengan
kesemek kering]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:33:20
540   EtiketDID2021054047

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BOULEVARD ARTHA GADING BLOK D NO. 3, KEL. KELAPA GADING BARAT,
KEC. KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

PT JEKETE TECHNOLOGY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IN JKT
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones;

Headset komunikasi; Headset telepon dan komputer; Headsets untuk telepon genggam; Monitor, layar tampilan, display yang
dipasang di kepala, dan headset untuk digunakan dengan komputer, smartphone, perangkat elektronik bergerak, perangkat
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elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan
video; Penguat Headset untuk telepon seluler; Penguat headset; Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker, monitor,
kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer untuk
konferensi dan kolaborasi audio dan video; Tampilan virtual dan tampilan penggabungan antara obyek virtual dengan obyek
nyata/realita (augmented reality), kacamata, pengontrol, dan headset; aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon
genggam; headset; headset augmented reality; headset dan helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain
video game; headset handsfree untuk telepon seluler; headset nirkabel; headset nirkabel untuk digunakan dengan
smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar
dan komputer tablet; headset realitas maya; headset tanpa kabel untuk smartphone; headset telepon; headset untuk
digunakan dengan komputer; headset untuk digunakan dengan konsol permainan video (video game); headset untuk game
augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset untuk komunikasi; headset untuk telepon; headset untuk
telepon seluler; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; kabel adaptor listrik untuk
headset; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon
pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box
dan audio serta video dan perekam; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset augmented reality; pengendali
elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengontrol dan headset virtual dan realitas bertambah; perangkat
lunak augmented reality untuk mengoperasikan headset augmented reality; perangkat lunak realitas virtual untuk
mengoperasikan headset realitas virtual===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:33:59
540   EtiketDID2021054048

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapten Muslim No. 56 C, Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia , Kota Medan,
Sumatera Utara

PT. BERKAH KASIH ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HARIST
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, HIJAU ( TUA ), HIJAU ( MUDA ), KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu

dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan
pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok ramuan
tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu hamil; Jamu
untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu meredakan batuk;
Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim setelah melahirkan;
Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk organ dalam tubuh;
Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman kunyit asem
(jamu); Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari
Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak
telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk
keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -
ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan
medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman
penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; bawang lanang (ekstrak jamu); jamu
dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk
membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan
wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari
buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing tubuh; minuman segar daun kelor (jamu); teh daun kelor (jamu)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:37:31
540   EtiketDID2021054049

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Seruni, Gang Gadung No.1, Banjar Tarukan, Kabupaten Gianyar, Bali, 80571
Kadek Dimas Anggarajaya, Muhammad Azhari Dadas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLOWNA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas

besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Bahan-bahan perawatan
pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak,
penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk
perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir,
semprotan, mousse, gel; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur;
Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Batang kondisioner;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa
kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bintang terima 3; Bubuk
sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat;
Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat
untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih
saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa
pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk
membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu
mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan
pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium;
Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara
disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan
untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca
mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk
meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut;
Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens
and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel
pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan
shower bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter
badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit
(kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non
listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-
medis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi
sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.;
Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir;
Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak
padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-
garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat;
Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk
berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim
kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim
matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim
pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk
mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim
untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku
buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda
abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu
untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat
anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang
sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk
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tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan
[tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh
sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk
keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik;
Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk
mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan
losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Mousse
(busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Odol; Paket masker
untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette;
Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain
konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian;
Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih; Pembersih Badan; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet;
Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-
one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi;
Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk;
Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan;
Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior
mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior;
Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil
highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas
tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan
membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan
sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut;
Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata;
Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai
anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan
pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan
cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk
perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit
dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih
kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil
mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan
atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang
sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti
keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi
untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau
badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun
{bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir;
Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi
Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan
noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit;
Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah
tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk
mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi
tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan minyak panas
(kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi;
Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid);
Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan
pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif;
Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu;
Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan pengeringan rambut;
Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan
binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion,
gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu,
balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan
untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo,
kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan peredam cucian; Sediaan
perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk
udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur; Sediaan sediaan untuk
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membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah bercukur; Sediaan tabir surya;
Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toilet tidak
mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi;
Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat);
Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk
memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk
mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan
rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit
non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar
kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk
keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat; Sipat
(Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar pelembut
kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan
dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing
(malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit;
Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; Zat untuk menurunkan
kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif
cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan
herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung
minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen];
amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat
(pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk
keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan
pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur;
balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa
obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan
bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas
make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-
dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam
bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batang kapas
untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk digunakan
pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu pemulih kaki; batu
penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak
dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak
krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk
penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah;
bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda; berkumur, bukan untuk tujuan
medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; blau cuci; body
butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer
lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk
gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk
padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan;
bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih;
busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi
berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan;
cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan
pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan
penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid]
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terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan
untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat badan
lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel;
cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis menghapus komposisi; celak
mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; compacts
/ kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals
untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk penggunaan pribadi; cream bath
campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker; dandan; dandanan teater; darah teater;
dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar
perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; degreas, selain
untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-
on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk
hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran
untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran,
anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk
penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen
mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen
pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang mengandung
bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen
untuk penggunaan rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain
untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de
parfum; eau de toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga
[parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh
untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik;
emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; esens
perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens
yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat
dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics
klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar
wewangian; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk
keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk
mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan
mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel
mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis; gel pemutihan gigi; gel penata alis;
gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel
rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik;
gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai
setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran
(shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit;
gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir cucian; glasir
pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk
keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk basah yang sudah dibasahi
diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan;
handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk
digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen
peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma
ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem
untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi
untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau
pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup,
kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri
dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata;
kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit
wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu,
semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo,
pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun
mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet;
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komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner
rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit;
kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi
bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan
pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik
yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu
permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer,
pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow),
pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu,
losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun
untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk
keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak
mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus
rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-
obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur;
krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-
cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot;
krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih
wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim
tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim
untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk
menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim
wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang
hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam;
krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan
kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia;
kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian];
kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan organik dan
menghilangkan noda; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk
menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lembaran binatu untuk penghilang noda warna; lilin bahan kulit;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin
lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin
penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk
keperluan kecantikan; lilin untuk lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi;
losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit;
losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion
kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion
rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
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losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi
kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi
untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion
pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk
wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion
penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah
matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir
surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion
wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi
busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata
gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral;
masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker
penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian
mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker
wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan;
membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan
dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman;
membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat
minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; menggiling foil; menghapus
kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak
after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi;
minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa
canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak
esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan
binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap
makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan
pribadi; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial
untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak
kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik;
minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi
tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak
mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari
[kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak
penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh;
minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang
aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak
terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan
toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak
wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua
untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit;
minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit;
mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami;
musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat
kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur
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tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket
kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit;
paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan
kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk
bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk
keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi;
pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat
kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal
silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur;
pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelarut pembersih,
selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan,
tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan
krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang
akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki
sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di
industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi
bahan organik dan hidrokarbon; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah
kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi;
pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit;
pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk
padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk;
pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel;
pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga;
pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata
rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih
wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing
dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan
rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi
dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih
gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena
cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci
tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral
bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit
(peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; pengharum ruangan; penghilang cat kuku;
penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang
kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang
limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; penghitam alis;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush
on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk
keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari,
gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk
tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang dilembabkan
terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-bahan
untuk membersihkan dan memoles; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian
yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan
mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak
esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk
tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream
blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan
pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari
ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna
janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna
untuk keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade
rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris
[wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan
mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
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pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik;
preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan
sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik
dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik); produk
pembersih rumah tangga; produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk
perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan
kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan
perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun;
produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang tidak
mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi,
bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa
pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata
rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun
beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang
pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi;
sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair
yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun
cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir;
sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun
untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-
manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi,
garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk
mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi
di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi,
wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga rampai
untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan;
salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat untuk
melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner
rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo
ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk
rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan
untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan,
menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan  untuk mencuci tangan; sediaan  untuk mengkilapkan buah;
sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi;
sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur;
sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu;
sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan
buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk
merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan
dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan
produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis
pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran
[perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat
untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk
ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik
untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari
sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias
artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan
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kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa;
sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan;
sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk
keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan
menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan
matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan
pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih untuk
membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan
getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah
tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan;
sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan
kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk
barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan
pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan
pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan
pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon;
sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan
pencucian dan pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengasahan; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan
pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang
pernis; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan
kuku; sediaan pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi
tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki
tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara
disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah,
krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum
untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung
obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo;
sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan
perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk
hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan
perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan
kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan
phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut
santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan
sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar
mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan
kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan
untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan
untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk
membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan rambut;
sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan
menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir
pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki
dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
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dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit
dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat
untuk bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung
obat untuk digunakan setelah bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi,
mengencangkan dan merawat kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk
tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan
diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi;
sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak
mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir
boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim;
semir untuk furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan
dengan pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma;
semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut;
semprotan mulut tanpa obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain
beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan
tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing;
senyawa penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma;
serbuk gosok untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih
(kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo
rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa
pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda
pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan
aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip
napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori
pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian;
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu
kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk
losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; terpentin untuk mengalami
degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan;
tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu
(wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu
basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur;
tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan
pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu
kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik
yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan
sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa
untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan
komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang
dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-
obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat
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meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis
[wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan;
warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian;
wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan
dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:40:02
540   EtiketJID2021054050

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Equity Tower Lantai 38, Unit H, SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT LIMA SAMUDRA INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NORD + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website);

Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online;
jasa ritel; layanan ritel online; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:41:23
540   EtiketJID2021054051

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rawa Kepa II No. 660 RT.006/015 Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

JUNIATI GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Atiya Arifah S.H.
Jl. Bromo No. 7 RT. 004 RW. 002 Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo TSC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, biru muda, hijau, hijau muda, oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemrosesan data di bidang pengumpulan, organisasi, pemrosesan, menyesuaikan, dan otentikasi data digital;

Mengumpulkan informasi bisnis; Pemrosesan data dalam pengumpulan data untuk tujuan bisnis; jasa konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan integrasi bidang teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan
operasional; jasa pengumpulan data; kompilasi dan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis;
konsultasi manajemen bisnis; layanan pengumpulan data riset pasar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di
bidang manajemen strategis; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset pasar; pengumpulan data dan analisis
statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:42:42
540   EtiketDID2021054052

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metro Sunter Blok J/21, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Papanggo, Kecamatan
Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14340

FELIX NATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : KebunMicro
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua; Hijau Muda; dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sayuran segar; benih untuk menanam sayuran; kecambah brussel, segar; sayuran akar segar; sayuran, segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:42:50
540   EtiketDID2021054053

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Kebon Jeruk Blok W.III No.12 Rt.012 Rw.003, Kel.Joglo, Kec.Kembangan,
JAKARTA BARAT 11640, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

BUDIHARJO WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORMULA RACING
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas tidur atau alas ganti popok; Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau

tempat main bayi; Box bayi; Furnitur untuk anak-anak; Kantong tidur untuk berkemah; Keset untuk bayi; Kotak penyimpanan
(furnitur); Kursi anak-anak; Kursi bayi; Kursi duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk ayun (swing); Kursi duduk bayi; Kursi
duduk goyang dengan gantungan mainan (bouncer); Kursi duduk makan yang dapat dilipat; Kursi duduk makan yang dapat
dinaikan dan di turunkan; Kursi duduk mandi; Lemari anak-anak; Lemari serbaguna; Lemari-lemari dari logam; Matras duduk
untuk bayi atau anak bermain; Meja seterika / gosok; Panggung ganti bayi; Peti untuk menyimpan mainan; Rak menjadi
furnitur kamar bayi; Tatakan ganti untuk bayi; Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak terbuat dari kain dalam bentuk
tas; Tempat tidur per (spring bed); alas tidur [tikar atau bantal]; alat untuk membantu bayi berjalan; anyaman jerami; ayunan
beranda; baby bouncers [kursi]; bak plastik; bangku dengan satu atau dua anak tangga, bukan dari logam; bangku kecil;
bangku untuk bayi; bantal anti-roll untuk bayi; bantal bean bag; bantal bersalin; bantal dacron; bantal dukungan kepala untuk
bayi; bantal dukungan leher tiup; bantal dukungan untuk digunakan di tempat duduk bayi; bantal guling; bantal menyusui;
bantal penyangga kepala; bantal penyangga kepala untuk dipasang pada kursi mobil anak; bantal penyangga leher; bantal
perjalanan; bantal posisi kepala untuk bayi; bantal tiup; bayi mengganti meja; boks berpagar portabel untuk bermain bayi/anak
kecil; boks perjalanan; boks untuk bayi; boneka binatang; buaian; buaian berbentuk keranjang untuk bayi; buaian portabel;
buaian untuk bayi; buaian untuk jabang bayi; dasar tempat tidur; daun meja; dipan untuk bayi; furnitur bayi; furnitur tiup;
furnitur untuk bayi dan remaja; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per;
gerbang bayi; gerbang bayi dari logam; gerbang keselamatan, bukan dari logam, untuk bayi, anak-anak, dan hewan
peliharaan [perabot]; gerbang pengaman dari logam untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot]; guling; guling
berbusa; guling latex; kait cangkir hisap, bukan dari logam; kasur berkemah tiup; kasur berpegas; kasur dacron; kasur per
busa; kasur tiup; keranjang bayi; kotak penyimpanan, bukan dari logam; kotak sepatu; kursi  tumpuk; kursi anak TK/Paud;
kursi belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi booster untuk anak-anak; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi duduk
berroda; kursi geladak lipat; kursi goyang; kursi goyang untuk bayi; kursi lipat; kursi lipat stadion portabel; kursi mandi bayi
portabel untuk digunakan di bak mandi; kursi mandi untuk bayi; kursi pantai; kursi tinggi; kursi tinggi untuk bayi; kursi tiup; kursi
untuk anak-anak; lemari; lemari arsip; lemari berlaci; lemari besi; lemari handuk; lemari komputer [perabot]; lemari pajangan;
lemari pakaian; lemari penyimpanan dari logam; matras kantong tidur untuk berkemah; meja; meja anak TK/Paud; meja
belajar; meja ganti untuk bayi; meja kerja; meja makan; meja pijat; meja portabel; meja tulis; mengubah tikar bayi; mengubah
tikar bayi portabel; pelindung bumper untuk boks bayi; pijakan kaki; platform ganti bayi yang terpasang di dinding; playpens
untuk bayi; rak penyimpanan; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rel tempat tidur; sofa; sofa dari kayu; tabung plastik;
tabung plastik yang bisa dilipat; tangga dari kayu atau plastik; tangga, bukan dari logam; tempat duduk dan tempat tidur untuk
bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung; tempat duduk tambahan
diletakkan di atas kursi; tempat tidur; tempat tidur bean bag; tempat tidur kursi; tempat tidur lipat; tempat tidur pantai; tempat
tidur portabel; tempat tidur portabel untuk anak-anak; tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur untuk anak-anak;
tempat tidur untuk bayi; tikar tidur untuk digunakan oleh anak-anak; tikar untuk playpens bayi; wadah penyimpanan yang bisa
dilipat, bukan dari logam; workstation komputer [furnitur]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:47:30
540   EtiketJID2021054054

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Krekot Jaya Blok E No. 18, RT/RW. 002/007, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan
Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710

Grace Eugenia Sameve

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Monica Maria Loppies S.H.,
Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender

740

Tipe Merek Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek
:
: BLOOM WITH GRACE

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara

televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa pendidikan dan hiburan dalam
bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Layanan edukasi psikologi; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui
televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara
online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; jasa hiburan, yaitu jasa film, program
televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi,
program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan
melalui layanan streaming; jasa pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan;
layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan;
menyediakan bahan-bahan pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyelenggarakan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:47:34
540   EtiketDID2021054055

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taman Jatibaru Barat No. 1, Petojo Selatan, Gambir, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta

PT. KAPAL API GLOBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Amris Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Delbi's Gandum Spesial
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===biskuit; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan

ringan gandum diekstrusi; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:47:49
540   EtiketDID2021054056

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: East Tower, Gate City Ohsaki 11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8643
Japan

Lawson, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Helena Adnan S.H.
ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO  The Convergence Indonesia Lantai
19  Kawasan Rasuna Epicentrum    Jl. HR Rasuna Said

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAWSON COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Biru Muda dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup krem, kecuali es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan

penutup terbuat dari buah; Makanan penutup terbuat dari kacang; Makanan penutup terbuat dari produk susu (kecuali es
krim); Makanan penutup terbuat dari susu; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman-minuman berbahan
dasar susu mengandung teh; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti;
makanan penutup (dessert) yang berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar buah; makanan penutup
berbahan dasar kedelai; makanan penutup nabati, terutama terdiri dari beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-
kacangan dan buah-buahan; makanan penutup susu dingin; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup
terbuat dari produk susu; makanan penutup terbuat dari yogurt, selain yogurt beku; makanan penutup terdiri dari daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan penutup yang terbuat dari yoghurt; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh;
minuman susu dengan rasa teh; teh susu berbahan dasar susu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:52:59
540   EtiketDID2021054057

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taman Jatibaru Barat No. 1, Petojo Selatan, Gambir, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta

PT. KAPAL API GLOBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Amris Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Delbi's Spesial Gandum
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===biskuit; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan

ringan gandum diekstrusi; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 16:59:55
540   EtiketJID2021054058

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Eightyeight, Kasablanka Office Tower Lt. 10 Unit E, Jalan Casablanca Kav.
88, Menteng Dalam, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Media Onsu Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Martina Tambunan S.H.
Tamara Center, Suite 402, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SISI MATA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan online interaktif dalam bentuk situs

web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa produksi pertunjukan;
Layanan perencanaan pesta; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Pemesanan, reservasi,
pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub, fasilitas
menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah raga;
hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan
dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung;
hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat program televisi
yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita; hiburan dan
kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; hiburan radio dan televisi; informasi
hiburan; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan
serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming;
jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman audio dan visual yang
berhubungan dengan musik; jasa konser musik; jasa produksi film; jasa produksi musik; jasa produksi teater; jasa rekayasa
suara untuk acara-acara; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi;
layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan film, musik, olahraga,
video dan teater; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan teater; layanan hiburan
yang disediakan oleh grup musik; layanan komposisi musik; layanan orkestra; layanan orkestra dan konser; layanan
pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan penerbitan musik; layanan penghibur; layanan
perekaman video; layanan produksi video musik; layanan rekaman musik; layanan reporter berita; layanan studio film; layanan
studio film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan transkripsi musik; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus; memberikan informasi hiburan
dengan cara elektronik; memberikan informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi,
broadband, nirkabel, dan layanan on-line; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran
langsung radio dan televisi; mengarahkan produksi teater; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan
olahraga; mengatur acara film, acara musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara musik
live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan
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konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni
untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya;
mengatur konser; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran, kongres, seminar dan
konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran, seminar, dan konferensi; mengorganisir dan mengatur
pameran untuk tujuan hiburan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan fasilitas studio
rekaman; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater seni pertunjukan; menyediakan film, televisi dan hiburan
video musik melalui situs web interaktif; menyediakan hiburan; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live;
menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan radio dan televisi;
menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak dapat
didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan situs web
berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web
sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; organisasi dan mengatur acara musik dan
acara budaya dan artistik lainnya; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan;
organisasi konser musik; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan
pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pertunjukan
dan konser; organisasi pertunjukan musik live; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live;
organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara
dan kegiatan lainnya; pelaksanaan konser; pemodelan untuk seniman; pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan
film; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta
dansa dan klub malam; pengaturan konser; pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang
tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran
yang berhubungan dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengeditan rekaman video;
pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi
program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; pengorganisasian dan
presentasi pertunjukan langsung; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi,
konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan,
permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh
dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 17:02:27
540   EtiketJID2021054059

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1 - 1205

Lemon Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FeiLian
Merek Kata

566 Arti Bahasa : FeiLian = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa untuk menyediakan jaringan komputasi yang aman dan terpercaya; Penyediaan perangkat lunak komputer online

yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall,
kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap
intrusi jaringan dan virus; jasa komputasi awan; layanan keamanan komputer (desain dan pengembangan piranti keras,
piranti lunak, dan sistem komputer yang aman); layanan komputer, yaitu, menyediakan manajemen perangkat jarak jauh
melalui jaringan komputer, jaringan nirkabel atau internet;; layanan otentikasi, yaitu, menyediakan layanan
otentikasi pengguna dan identitas dalam bentuk
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk verifikasi data elektronik,
transaksi digital yang aman, dan layanan
penyimpanan dan pengambilan data elektronik
melalui jaringan informasi global; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk memantau akses dan
aktivitas jaringan komputer; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk perlindungan data,
keamanan data, dan aplikasi komputer serta keamanan jaringan; penyediaan pengopersian perangkat lunak penggunaan
sementara yang tidak dapat diunduh untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; perangkat lunak
berbentuk layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 17:04:15
540   EtiketDID2021054060

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: East Tower, Gate City Ohsaki 11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8643
Japan

Lawson, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Helena Adnan S.H.
ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO  The Convergence Indonesia Lantai
19  Kawasan Rasuna Epicentrum    Jl. HR Rasuna Said

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAWSON COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Biru Muda dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hamburger sandwiches; Kopi Latte; Kue tradisional; Makanan penutup; Makanan penutup beku berupa air es dengan

rasa; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan penutup terbuat
dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Minuman coklat
dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Muffins; Pai isi daging; Puding (makanan
penutup); Puding pencuci mulut instan; Roti kue-kue semprit; Roti lapis hotdog; Roti, sandwich, biskuit; burger kalkun
[sandwich]; burger kedelai [roti sandwich]; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger vegetarian [sandwich];
cokelat yang mengandung susu; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hot dog [sandwich], pai daging; kopi; kue
pastry; kue pretzel; kue, biskuit, kue kering; madu; madu campuran; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup;
makanan penutup beku; makanan penutup berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan
penutup cokelat; makanan penutup dari es; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup dengan rasa kopi;
makanan penutup es krim; makanan penutup gelatin rasa dan manis; makanan penutup vanila; minuman berbahan dasar kopi
atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu 180 ml; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh dengan susu; mitsumame [Makanan
penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan sirup]; pai; produk-produk kopi; produk-
produk roti untuk makanan; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti dan roti bun;
sandwich burger daging sapi; sandwich es krim; sandwich hot dog; sandwich ikan; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ;
teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 17:10:08
540   EtiketDID2021054061

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10-4, Doseong  1-gil, Seonnam-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic
of Korea 40047

QandB Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j  Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANEW
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih / Black and white
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju renang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian olahraga; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; alas kaki; blus;

celana atletik; celana pendek atletik; dasi; ikat pinggang [pakaian]; jas hujan; kaos kaki; kemeja; pakaian; pakaian golf, selain
sarung tangan; pakaian pendakian; rok; sarung tangan menjadi pakaian; syal; topi golf===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 17:11:20
540   EtiketDID2021054062

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10-4, Doseong  1-gil, Seonnam-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic
of Korea 40047

QandB Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j  Jakarta Pusat

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : ANEW
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih / Black and white
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tanda pengenal tas golf; Tutup kepala tongkat golf; alat perbaikan divot [aksesoris golf]; bendera golf [artikel olahraga];

berdiri khusus untuk memegang tongkat golf di lapangan golf; berlatih jaring untuk golf; bola golf; pemungut bola golf; penanda
untuk bola golf; penutup berbentuk untuk tas golf; peralatan golf; sarung tangan golf; tas golf; tas tee golf; tas untuk tongkat
golf; tee golf; tongkat pemukul golf; troli golf bermotor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 17:11:27
540   EtiketDID2021054063

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: East Tower, Gate City Ohsaki 11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8643
Japan

Lawson, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Helena Adnan S.H.
ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO  The Convergence Indonesia Lantai
19  Kawasan Rasuna Epicentrum    Jl. HR Rasuna Said

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAWSON COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Biru Muda dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu;

minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan dengan aroma teh; minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman
tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol yang aroma teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 17:13:05
540   EtiketDID2021054064

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10-4, Doseong  1-gil, Seonnam-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic
of Korea 40047

QandB Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j  Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih / Black and white
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju renang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian olahraga; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; alas kaki; blus;

celana atletik; celana pendek atletik; dasi; ikat pinggang [pakaian]; jas hujan; kaos kaki; kemeja; pakaian; pakaian golf, selain
sarung tangan; pakaian pendakian; rok; sarung tangan menjadi pakaian; syal; topi golf===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 17:14:10
540   EtiketDID2021054065

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10-4, Doseong  1-gil, Seonnam-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic
of Korea 40047

QandB Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j  Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih / Black and white
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511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tanda pengenal tas golf; Tutup kepala tongkat golf; alat perbaikan divot [aksesoris golf]; bendera golf [artikel olahraga];

berdiri khusus untuk memegang tongkat golf di lapangan golf; berlatih jaring untuk golf; bola golf; pemungut bola golf; penanda
untuk bola golf; penutup berbentuk untuk tas golf; peralatan golf; sarung tangan golf; tas golf; tas tee golf; tas untuk tongkat
golf; tee golf; tongkat pemukul golf; troli golf bermotor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 17:15:02
540   EtiketDID2021054066

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10-4, Doseong  1-gil, Seonnam-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic
of Korea 40047

QandB Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j  Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih / Black and white
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju renang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian olahraga; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; alas kaki; blus;

celana atletik; celana pendek atletik; dasi; ikat pinggang [pakaian]; jas hujan; kaos kaki; kemeja; pakaian; pakaian golf, selain
sarung tangan; pakaian pendakian; rok; sarung tangan menjadi pakaian; syal; topi golf===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 17:15:14
540   EtiketDID2021054067

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Via XXV Aprile, 7 – 20045 Lainate (MI) – Italia
Perfetti Van Melle S.P.A.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALPENLIEBE DOUBLE POP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, krem, kuning, merah muda, biru, merah, hijau, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue kering (pastri); Permen kenyal; Tablet hisap (tidak mengandung obat); biji cokelat; cokelat; gula; gula permen karet;

gula-gula; jeli buah [gula-gula]; kopi; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; permen; permen karet [gula-
gula]; permen karet kunyah; permen permen; tetes buah [gula-gula]; toffee (gula-gula)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 17:15:54
540   EtiketDID2021054068

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10-4, Doseong  1-gil, Seonnam-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic
of Korea 40047

QandB Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j  Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih / Black and white
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tanda pengenal tas golf; Tutup kepala tongkat golf; alat perbaikan divot [aksesoris golf]; bendera golf [artikel olahraga];

berdiri khusus untuk memegang tongkat golf di lapangan golf; berlatih jaring untuk golf; bola golf; pemungut bola golf; penanda
untuk bola golf; penutup berbentuk untuk tas golf; peralatan golf; sarung tangan golf; tas golf; tas tee golf; tas untuk tongkat
golf; tee golf; tongkat pemukul golf; troli golf bermotor===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 17:17:39
540   EtiketJID2021054069

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: East Tower, Gate City Ohsaki 11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8643
Japan

Lawson, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Helena Adnan S.H.
ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO  The Convergence Indonesia Lantai
19  Kawasan Rasuna Epicentrum    Jl. HR Rasuna Said

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAWSON COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Biru Muda dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Jasa grosir; Jasa kios makanan dan minuman

dalam bentuk toko ritel; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman panas dan
dingin; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; administrasi bisnis; fungsi kantor; jasa periklanan; jasa ritel;
layanan ritel untuk pencuci mulut; layanan ritel yang berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi;
layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan penutup;
layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; manajemen bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 17:21:51
540   EtiketJID2021054070

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: East Tower, Gate City Ohsaki 11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8643
Japan

Lawson, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Helena Adnan S.H.
ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO  The Convergence Indonesia Lantai
19  Kawasan Rasuna Epicentrum    Jl. HR Rasuna Said

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAWSON COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Biru Muda dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kedai kopi; Layanan

menjemput makanan; jasa penyediaan makanan berupa roti; katering makanan dan minuman oleh toko roti; kedai roti dan kue
(bakeries); layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kopi dan bar teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; melayani teh,
kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 17:26:57
540   EtiketDID2021054071

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. A.M. Sangaji Raya No. 2c Petojo Utara, Gambir, Jakarta
CV. WIRA GRIYA MUSTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KITTY KLIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KITTY KLIN = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Cokelat, abu-abu, biru, dan merah muda.
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kotoran kucing===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 17:34:00
540   EtiketJID2021054072

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Krekot Jaya Blok E No. 18, RT/RW. 002/007, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan
Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710

Grace Eugenia Sameve

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Monica Maria Loppies S.H.,
Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLOOM WITH GRACE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa advis mengenai diet dan konsultasi kesehatan di bidang nutrisi, makanan, hidrasi tubuh, kesejahteraan fisik dan

psikologis; Jasa tes psikologis termasuk jasa penilaian tes dan melaporkan setelahnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan
pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa tes psikologi online; konseling psikologis; konseling
psikologis dan gaya hidup; konseling psikologis staf; konseling yang berkaitan dengan psikologi holistik dan terapi okupasi;
konsultasi profesional di bidang penilaian risiko kesehatan, nutrisi, makanan, hidrasi tubuh dan kesejahteraan fisik dan
psikologis, termasuk advis mengenai diet; konsultasi psikologis; konsultasi psikologis dan medis; konsultasi yang berkaitan
dengan psikologi integral; layanan diagnosis psikologis; layanan konseling psikologis di bidang olahraga; layanan penilaian
dan pemeriksaan psikologis; layanan penilaian psikologis; layanan psikologi individu dan kelompok; melakukan penilaian dan
pemeriksaan psikologis; memberikan informasi di bidang konseling dan perawatan psikologis; pemberian perawatan
psikologis; pemberian saran psikologis; pembinaan psikologis, konseling dan terapi; pengujian kepribadian untuk tujuan
psikologis; penyediaan layanan penilaian risiko psikologis dan informasi yang berkaitan dengan modifikasi perilaku dan
manajemen stres; perawatan psikologis; persiapan laporan psikologis; persiapan profil psikologis; persiapan profil psikologis
untuk keperluan medis; terapi musik untuk keperluan fisik, psikologis dan kognitif; terapi psikologis untuk bayi; tes psikologis
untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 17:35:46
540   EtiketDID2021054073

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WIJAYA KUSUMA II / 6 NO.241 , RT.010 RW. 007, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13460

RATIH MARTESA PUTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bebek Maen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, MERAH, HITAM, BACKGROUND PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut;

Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut;
Protein nabati bertekstur digunakan sebagai pengganti daging; Yoghurt vanilla; daging budidaya; isolat protein kedelai,
digunakan sebagai pengganti daging; kentang goreng termasuk kentang goreng dengan diberi taburan; makanan penutup
yang dibuat dari susu, selain es krim atau yoghurt beku; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan utama yang
sebagian besar terdiri dari daging; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari sayuran; makanan utama yang sebagian
besar terdiri dari unggas; minuman susu yang mengandung rasa; sediaan hidangan sayuran; susu nabati, khususnya beras,
kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacang-kacangan; susu yang diperkaya protein===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 17:38:26
540   EtiketDID2021054074

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kamal Raya Ruko 89F , Cengkareng , Jakarta Barat , DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

PT. KARYA BUNGA ASIA, Aldi Renaldi
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sanflor
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===bunga buatan; bunga buatan dari tekstil; bunga plastik buatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 17:49:40
540   EtiketDID2021054075

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: THE MANHATTAN SQUARE ,MID TOWER LT 18,UNIT-A. JL. TB.SIMATUPANG
KAV 1 S,CILANDAK TIMUR, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560

PT.BINA MAKMUR ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BMA Gloves
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25, 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===sarung tangan===

===sarung tangan untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 17:50:51
540   EtiketDID2021054076

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KELAPA LILIN X1 BLOK NI-10/2 RT/RW 028/012 KEL. PEGANGSAAN DUA
KEC. KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

MELIANI MULJOREDJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLOW UP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM DAN MERAH MUDA (PINK)
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===kolagen untuk keperluan medis; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 18:06:39
540   EtiketDID2021054077

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PLUIT TIMUR BLK. H UTR/27 RT/RW 005/009 KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

SUMIRE OEMAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEI BAKCANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, MERAH, HITAM DAN MERAH MUDA (PINK)
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511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bihun Bebek; Bihun Goreng; Biskuit Gabin

(Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Bolu Koja; Bolu Paranggi; Bolu nanas; Getuk (Kue); Kue Adee; Kue Akar
Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa;
Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li
Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar
Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue
Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Kelen; Kue Kembang
Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis
Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue
Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Muso; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue
Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu
Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue
Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue
Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue bika ambon; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tifor; Kue
tradisional; Mie; Mie Vietnam; Pasta; Sengkulun (Kue Tradisional); chow mein [hidangan berbasis mie]; kue beras; kue bulan;
kue jinten / kue biji ketapang; kue lekker; kue potong; kue proll; kue putri salju; kue stik bawang; kue sus; kwetiau; mie ayam;
mie goreng; nasi, dimasak atau tidak dimasak; pastel; yule log (kue tradisional)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 18:10:14
90537927 21/02/2021 US dan 90537627 21/02/2021 US dan
90537626 21/02/2021 US

540   EtiketDID2021054078

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 101 Spear Street, 1st Floor, San Francisco, CALIFORNIA 94105, United States of
America

Twilio Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TWILIO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa komunikasi dalam bentuk koneksi data dan suara untuk memungkinkan secara online, keterlibatan real-time di

antara para pengguna, lingkungan mereka, dan penyedia konten melalui internet, termasuk untuk aplikasi internet of things;
jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas data, gambar, video dan mengirim dan menerima pesan digital melalui
komputer global dan jaringan komunikasi; menyediakan akses ke jaringan komputer global; menyediakan koneksi
telekomunikasi ke internet dan basis data; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global===
===Kartu SIM (Subscriber Identification Module) untuk perangkat berkemampuan internet of things (IOT); Perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan
dan digitalisasi informasi grafis audio dan video; Sistem otomatisasi rumah yaitu peralatan kontrol pusat untuk rumah pintar;
alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengontrol otomatisasi rumah; alat-alat otomatisasi perangkat lunak
komputer.; mikrokontroler untuk perangkat berkemampuan Internet of things (IoT); perangkat keras komputer untuk
telekomunikasi; perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk digunakan dalam pengembangan perangkat lunak; program komputer untuk menghubungkan jarak jauh
ke komputer atau jaringan komputer===
===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa
perangkat lunak untuk digunakan dalam pemantauan kinerja perangkat lunak, mengumpulkan dan menganalisis data
pelanggan untuk tujuan penjualan dan pemasaran, mengelola akun pelanggan dan akses pelanggan, serta melacak dan
mengarahkan iklan ke pelanggan.; Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan piranti lunak untuk pusat
data yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data jaringan komputer dan telekomunikasi;
Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan
mengelola perangkat dengan jaringan dalam internet of things (IoT); infrastruktur sebagai layanan (IaaS) untuk digunakan
dengan perangkat dan jaringan Internet of Things (IoT); jasa/layanan platform sebagai suatu layanan (PaaS); komputasi awan
yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam pembelajaran mesin, pembelajaran mesin yang terukur, analisa
data dan pengembangan jaringan saraf dalam; layanan komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi yang menampilkan
perangkat lunak application programming interface (API) untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship
management (CRM)); menyediakan penggunaan sementara alat pengembangan perangkat lunak daring yang tidak bisa
diunduh; menyediakan penggunaan sementara alat pengembangan perangkat lunak daring yang tidak dapat diunduh untuk
penciptaan antarmuka klien; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputasi awan (cloud computing) yang
tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam penyimpanan data elektronik; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak bisa diunduh untuk digunakan dalam manajemen hubungan pelanggan (CRM); menyediakan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler;
penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk intelijen bisnis, wawasan proses bisnis, anlisa data,
manajemen informasi, manajemen pengetahuan, manajemen hubungan dengan pelanggan, serta sumber perusahaan dan
manajemen resiko; penyedia layanan aplikasi (ASP) untuk pengembangan perangkat lunak komputer; penyediaan suatu
platform perangkat lunak untuk digunakan pada penelitian pasar dan analitik data; perangkat lunak sebagai suatu layanan
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(SaaS) untuk kontrol dan pemantauan jaringan komputasi awan dan perangkat Internet of Things (IoT)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 18:11:53
90537931 21/02/2021 US dan 90537928 21/02/2021 US dan
90537934 21/02/2021 US

540   EtiketDID2021054079

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 101 Spear Street, 1st Floor, San Francisco, CALIFORNIA 94105, United States of
America

Twilio Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rotary Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa komunikasi dalam bentuk koneksi data dan suara untuk memungkinkan secara online, keterlibatan real-time di

antara para pengguna, lingkungan mereka, dan penyedia konten melalui internet, termasuk untuk aplikasi internet of things;
jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas data, gambar, video dan mengirim dan menerima pesan digital melalui
komputer global dan jaringan komunikasi; menyediakan akses ke jaringan komputer global; menyediakan koneksi
telekomunikasi ke internet dan basis data; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global===
===Kartu SIM (Subscriber Identification Module) untuk perangkat berkemampuan internet of things (IOT); Perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan
dan digitalisasi informasi grafis audio dan video; Sistem otomatisasi rumah yaitu peralatan kontrol pusat untuk rumah pintar;
alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengontrol otomatisasi rumah; alat-alat otomatisasi perangkat lunak
komputer.; mikrokontroler untuk perangkat berkemampuan Internet of things (IoT); perangkat keras komputer untuk
telekomunikasi; perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk digunakan dalam pengembangan perangkat lunak; program komputer untuk menghubungkan jarak jauh
ke komputer atau jaringan komputer===
===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa
perangkat lunak untuk digunakan dalam pemantauan kinerja perangkat lunak, mengumpulkan dan menganalisis data
pelanggan untuk tujuan penjualan dan pemasaran, mengelola akun pelanggan dan akses pelanggan, serta melacak dan
mengarahkan iklan ke pelanggan.; Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan piranti lunak untuk pusat
data yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data jaringan komputer dan telekomunikasi;
Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan
mengelola perangkat dengan jaringan dalam internet of things (IoT); infrastruktur sebagai layanan (IaaS) untuk digunakan
dengan perangkat dan jaringan Internet of Things (IoT); jasa/layanan platform sebagai suatu layanan (PaaS); komputasi awan
yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam pembelajaran mesin, pembelajaran mesin yang terukur, analisa
data dan pengembangan jaringan saraf dalam; layanan komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi yang menampilkan
perangkat lunak application programming interface (API) untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship
management (CRM)); menyediakan penggunaan sementara alat pengembangan perangkat lunak daring yang tidak bisa
diunduh; menyediakan penggunaan sementara alat pengembangan perangkat lunak daring yang tidak dapat diunduh untuk
penciptaan antarmuka klien; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputasi awan (cloud computing) yang
tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam penyimpanan data elektronik; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak bisa diunduh untuk digunakan dalam manajemen hubungan pelanggan (CRM); menyediakan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler;
penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk intelijen bisnis, wawasan proses bisnis, anlisa data,
manajemen informasi, manajemen pengetahuan, manajemen hubungan dengan pelanggan, serta sumber perusahaan dan
manajemen resiko; penyedia layanan aplikasi (ASP) untuk pengembangan perangkat lunak komputer; penyediaan suatu
platform perangkat lunak untuk digunakan pada penelitian pasar dan analitik data; perangkat lunak sebagai suatu layanan
(SaaS) untuk kontrol dan pemantauan jaringan komputasi awan dan perangkat Internet of Things (IoT)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 18:13:11
540   EtiketJID2021054080

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. kedung asem no 47 kedung baruk, rungkut, surabaya, jawa timur, Kota Surabaya,
Jawa Timur

PT. TRUST BISNIS INDONESIA, MUHAMMAD AGUS BURHANUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Trust Bisnis
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Unsur warna dalam label merek adalah biru dan biru cyan
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah

direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Penelitian
perniagaan dan pemasaran madu; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; bantuan administrasi
dalam menanggapi panggilan untuk tender; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; penjualan eceran dan layanan grosir
untuk artikel pribadi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; perencanaan dan pameran peragaan
busana untuk tujuan promosi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 18:26:16
540   EtiketDID2021054081

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jaya Mandala II No. 15 RT. 010 RW. 002, Kelurahan Menteng Dalam, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Daniel Jizhar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MODENA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat pijat estetika berfrekuensi tinggi untuk kulit (bukan untuk keperluan medis); Alat

pijat kulit listrik untuk keperluan rumah tangga; Alat uji untuk keperluan medis; Aparat dan peralatan urologi; Aparatus listrik
pijat wajah untuk keperluan estetika dan rumah tangga (medis); Apparatus yang digunakan dalam analisa medis; Botol
(tempat) kencing orang sakit (wadah); Elemen penukar panas (thermic siphons) untuk keperluan medis dan perawatan medis;
Filter bakteri; Kursi toilet untuk keperluan medis; Peralatan (terapeutik) untuk membersihkan, merawat, mengkondisikan,
memperbaiki, mengencangkan, mengelupas dan memperbarui kulit; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan-peralatan
electrothermic rumah tangga untuk tujuan kecantikan; Perangkat Pencuci Wajah; Tempat buang air kecil yang dapat dibawa-
bawa (portabel); Tempolong peludahan untuk keperluan medis; alat pembersih untuk keperluan kedokteran gigi; alat pemijat
yang dioperasikan dengan listrik; alat-alat pembersih kulit kepala listrik untuk keperluan rumah tangga; aparatus pemijat yang
menggunakan hawa/udara panas; bantalan untuk mencegah luka tekanan pada tubuh pasien; cekungan untuk tujuan medis;
instrumen dan peralatan untuk perawatan medis dan bedah sistem saluran kemih dan untuk rekonstruksi dasar panggul;
irigator dan bagian-bagiannya berupa  tabung drainase, pompa, selongsong, kantong dan regulator untuk keperluan medis.;
peralatan medis untuk mencuci vagina; peralatan medis untuk menguji darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis
lainnya, dan jaringan; perangkat bantuan tidur mendorong tidur dengan memancarkan aroma; perangkat bantuan tidur, yaitu
alat untuk menginduksi tidur dengan memancarkan suara, aroma atau cahaya; pispot untuk pasien yang terbaring sakit;
portabel perangkat kemih plastik yang memungkinkan perempuan untuk berdiri saat buang air kecil; sensor [aparat
pengukuran], untuk tujuan medis; urinal [untuk tujuan medis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 18:32:01
540   EtiketDID2021054082

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Dr Rajiman No. 15, Pasir Kaliki Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat
PT Unggul Bukit Kencana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Teraprotec
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru navy dan biru langit
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat militer; Baru (Rompi); Celana pelindung kaki; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-

shirt; Pakaian dinas seragam; Rompi; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; alas kaki militer; baju kaos (t-shirt); baju militer;
blus militer; celana berburu; celana formal; celana kamuflase; celana kasual; celana khaki; celana militer; celana panjang;
celana panjang militer; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana tempur; celana trekking; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket berat; jaket bomber; jaket dan celana tahan air; jaket lengan panjang; jaket lengan
pendek; jaket militer; jaket panjang; jaket pemanasan; jaket ringan; jaket shell; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket untuk
pengendara sepeda motor; kaos; kaos kaki panjang; kaos oblong; kaos polo; kaos t shirt; mantel militer; pakaian militer;
pakaian seragam; rompi; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi kamuflase; rompi olahraga; rompi penjaga ruam;
rompi scrimmage; rompi tahan angin; sarung tangan militer; seragam; seragam olahraga; seragam seni bela diri; seragam
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untuk olahraga tempur; topi militer; topi militer dengan visor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 18:41:00
540   EtiketDID2021054083

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Rasamala Dalam No 11, RT/RW 005/03, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11430

Liong Kedung Soejaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KeLIRSKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kulit yang bersih dan cerah
591 Uraian Warna : Hitam, putih, kuning, jingga, hijau, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim
muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian,
minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent
bubuk .; Busa pencuci wajah; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah
non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim
untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi
kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; sabun cair pribadi,
sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sediaan perawatan
kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk
pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 18:42:18
540   EtiketDID2021054084

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA
The Procter & Gamble Company

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STRENGTH ENHANCER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : STRENGTH ENHANCER = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===anti keringat; deodoran untuk penggunaan pribadi; gel rambut; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut;

kosmetik; minyak esensial; sabun mandi; sabun-sabun; sampo; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh;
sediaan tabir surya; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut;
sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; semprotan rambut; shampoo kering; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 19:14:21
540   EtiketDID2021054085

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KI AGENG GRIBIG V NO. 55 RT. 007 RW. 003 KELURAHAN
KEDUNGKANDANG KECAMATAN KEDUNG KANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur

SITI MAESAROH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MYFIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : KUNING, HITAM, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu pecel; bumbu; sambal; sambel; sambel pecel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 19:18:55
540   EtiketDID2021054086

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. PARUNG KORED RT/RW 003/003 KEL. PARUNG RAYA KEC. KARANG
TENGAH, Kota Tangerang, Banten

ASEP SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BHC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Deodorant stick; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Losion dan serum; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker
(kosmetik); Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Pemerah kuku; Penyeka sekali pakai yang diresapi
dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewarna dan cat rambut; Sediaan
kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun
mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan perawatan rambut,
shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim
wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan
masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum pengencang
kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Vitamin C serum; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
shimmer lotion; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain,
bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih
permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan,
sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet
dan pembersih toilet; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik
fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
kecantikan wajah dan tubuh; krim pemutih kulit wajah; krim wajah; kutek kuku; lipstik; losion  untuk kulit; lotion bayi
[perlengkapan mandi]; parfum dan cologne; pasta gigi; pasta gigi dan obat kumur; pembersih tangan; pemoles bibir; pemutih
gigi (strip dan pasta); penghitam alis; pensil alis; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian,
minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci
sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak
rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit
tanpa obat; serum mata; serum rambut; serum wajah; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi
dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan
pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 19:37:19
540   EtiketJID2021054088

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: YOSOROTO RT/RW 005/008 KEL. PURWOSARI KEC. LAWEYAN, Kota Surakarta,
Jawa Tengah

FERY DIANSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOKURSUS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, BIRU DONGKER, MERAH DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===instruksi tata rambut; melakukan seminar pelatihan; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online
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dan seminar pelatihan online; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 19:51:54
540   EtiketDID2021054089

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN RANT DARAT NO. 28 RT016 RW001 PEKAUMAN, BANJARMASIN
SELATAN, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

HARTONO EFFENDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANABEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, MERAH MUDA, UNGU, HIJAU TOSCA, HITAM, PUTIH, KUNING HIJAU MUDA, BIRU MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,

mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bedak padat untuk wajah; Busa pencuci wajah; Highlighter wajah
kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus
di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia;
Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak
wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pijat wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pewangi badan (kosmetik);
Pewarna dan cat rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum rambut; Tisu penyerap untuk wajah; Vitamin rambut; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh dan wajah; concealer wajah; deodoran tubuh;
emulsi wajah; esens wajah; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah untuk dipakai setelah
bercukur; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim non-obat untuk scrub wajah; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim untuk mencegah
kerutan wajah; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up untuk wajah dan tubuh; masker kecantikan, sediaan
perawatan kulit wajah (facial packs); masker pembersih untuk wajah; masker untuk membersihkan wajah; mengklarifikasi tonik
wajah; paket kosmetik wajah; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata
rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah tidak mengandung obat;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); produk dan sediaan untuk
rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk
perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun cair untuk
tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun non-obat untuk wajah; sabun wajah dan sabun badan
yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk
mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk
mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah
pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sediaan eksfoliasi tanpa obat
untuk wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan pembersih wajah;
sediaan perawatan wajah kosmetik; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; serum anti-
penuaan untuk wajah; serum kulit tanpa obat untuk wajah; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit;
susu pembersih wajah; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tonik
rambut; wajah berkilauan; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 20:01:34
540   EtiketJID2021054090

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 111 Somerset Road #15-18. Singapore 238164
Jenfi Pte. Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Narendra Airlangga Tarigan S.H.
Jl. Empang Bahagia IV A No.18 RT.005 RW.010, Jelambar, Grogol Petamburan,
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jenfi
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tosca dan Biru tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi manajemen bisnis; Nasehat dan bantuan bisnis; bantuan bisnis; bantuan manajemen bisnis; informasi dan

konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi
manajemen bisnis; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen risiko bisnis; layanan bantuan dan
konsultasi bisnis; layanan bisnis dan layanan bantuan bisnis; manajemen bisnis dan layanan konsultasi; menyediakan
manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam
pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan bisnis operasional untuk perusahaan; penyediaan
bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; saran dan bantuan manajemen
bisnis===
===jasa penyedia informasi mengenai teknologi keuangan (finacial technology) melalui portal situs web===
===Jasa penyediaan halaman web online yang menampilkan informasi pengguna tertentu, yang termasuk mesin pencarian
dan tautan web online untuk situs web lain; Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil; jasa/layanan platform
sebagai suatu layanan (PaaS)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 20:07:38
540   EtiketDID2021054091

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun 2 Desa Bengkel, Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara,
20986

Mulia Dharma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE CONQUEROR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Sang Penakluk
591 Uraian Warna : Abu-abu, hitam, putih, dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-

polongan atau sayuran; Gula-gula kacang; Kue Kacang Spesial; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-
bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan
dasar tepung terigu; kacang (gula-gula); kacang berlapis cokelat; kacang berlapis gula [gula-gula]; roti kacang; sediaan
makanan ringan terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 20:10:36
540   EtiketDID2021054092

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KELUD NO. 89 RT. 07 RW. 1 KEL. PANEKAN KEC. PANEKAN KAB.
MAGETAN, JAWA TIMUR 63352 , Kabupaten Magetan, Jawa Timur, 63352

PERKUMPULAN PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH PUSAT MAGETAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, HIJAU, BIRU, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang pakaian olahraga; Pakaian Olahraga; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan

(pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap
keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian karet untuk olahraga air (wet
suits); Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian olahraga; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian seragam olahraga
panahan; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing;
Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus
kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan
sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu,
atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater,
kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian,
yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang,
jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita,
atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana
dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu,
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pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga,
pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat
kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat
hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju
hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju,
gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja,
T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); pakaian
basah untuk olahraga air permukaan; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian olahraga; pakaian
olahraga muslim; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian untuk olahraga; pakaian yaitu,
bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk
bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja ,
celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap
keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian
dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap
keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; sepatu
untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos,
Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 20:11:52
540   EtiketDID2021054093

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KELUD NO. 89 RT. 07 RW. 1 KEL. PANEKAN KEC. PANEKAN KAB.
MAGETAN, JAWA TIMUR 63352 , Kabupaten Magetan, Jawa Timur, 63352

PERKUMPULAN PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH PUSAT MAGETAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, HIJAU, BIRU, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang-

barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa
atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan
dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map;
kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat
kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan;
bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat
pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan
berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Kantong dari bahan sintetis
untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong plastik HD; Kantong plastik
klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Karung kertas untuk pembungkus; Kertas
Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini tidak termasuk
dalam kelas lain; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Paket alat tulis-
menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil; Peralatan belajar, terdiri dari penghapus pensil,
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penggaris untuk menggambar, rautan pensil dan tempat pensil; Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket,
kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket,
karton untuk menyimpan koleksi piringan perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum,
penjepit papan untuk menulis, tatakan gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan
memo, bantalan catatan, pulpen, krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan
tatakan untuk menulis, penyangga dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas
dan bendera, binder dengan 3 cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai
dan tidak berbingkai, litografi,  cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas
pembungkus, buku kegiatan anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Pulpen; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen untuk
pembungkus (sediaan pembungkus); Tinta isi ulang pulpen; alas dan bantalan pelatihan rumah sekali pakai dari kertas atau
karton untuk hewan peliharaan; album memo; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton
dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan-bahan plastik untuk
pembungkus; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; baki pena dan pensil; baki pensil; bantalan meja
kalender; buku; buku cek; buku data; buku doa; buku giro; buku memo; buku menu; buku tamu; buku-buku musik; bungkus
gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; busur kertas dekoratif untuk pembungkus; elemen ketik mesin tik;
extender pensil; extender pensil dan toppers; film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan     ; film plastik pembungkus
makanan untuk keperluan industri; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; film plastik perekat
untuk pembungkus; film plastik perekat untuk pembungkus dan pengemasan; film plastik susut untuk pembungkus; film plastik
untuk pembungkus; film plastik untuk pembungkus makanan; film selulosa asetat untuk pembungkus; gulungan untuk mesin
tik; hadiah alat tulis, yaitu tas, kotak, bahan dan label pembungkus (kertas atau plastik); halaman lembar memo; huruf cetak
font untuk mesin tik; isi ulang kalender; isi ulang penghapus pensil; isi ulang untuk pulpen; kalender; kalender advent; kalender
berdiri; kalender dicetak; kalender dinding; kalender meja; kalender saku; kalender sobek; kaleng pensil; kantong [amplop,
kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk pembungkus; kantong
plastik; kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk
membuang makanan tengik; kantong plastik untuk membuang popok bekas; kantong plastik untuk mengamankan barang-
barang berharga; kantong plastik untuk mengawetkan makanan tengik; kantong plastik untuk pembuangan limbah hewan
peliharaan; kantong plastik untuk pembuangan pakaian dalam; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk
pengepakan dan pengemasan; kantong sampah dari plastik untuk popok sekali pakai; kantong sampah plastik; kantong
sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong sampah plastik untuk membuang sampah/limbah hewan peliharaan;
kapur papan tulis; kapur tulis; kapur untuk papan tulis; kartrid tinta untuk pulpen; kartu untuk digunakan dengan pembungkus
kado; kertas berbentuk pita untuk pembungkus kado; kertas kalender; kertas mesin tik; kertas pembungkus dekoratif; kertas
pembungkus kado logam; kertas pembungkus makanan; kertas pembungkus untuk permen; kertas untuk pembungkus bunga
dan pajangan bunga; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; kit pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput
dan daun; kotak pena dan pensil; kotak pensil; kunci mesin tik; lapisan tipis plastik untuk pembungkus; lead pensil; lembar
polypropylene  untuk pembungkus; lembar viscose untuk pembungkus; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan
pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-
bahan kertas; lembaran selulosa reklamasi untuk pembungkus; lembaran selulosa reklamasi untuk pembungkus [kertas
plastik]; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; liners kotak kucing dalam bentuk kantong plastik; mesin
tik; mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); mesin tik dan perkeperluanan kantor [kecuali furnitur]; mesin tik
elektronik; mesin tik listrik; mesin tik mesin tik; mesin tik, listrik atau non-listrik; papan memo [keperluan kantor]; pelindung titik
pensil; pembungkus botol kertas atau kardus; pembungkus koin dari kertas; pembungkus rumah sekali pakai kertas atau
selulosa untuk digunakan dalam pelatihan anak-anak anjing; pena marker; penajam pensil listrik; penajam pensil non-listrik;
penajam pensil, mekanik; penajam untuk pensil mekanik; penghapus papan tulis [penghapus kapur]; penghapus pensil;
penghapus pensil-atas; pensil; pensil arang; pensil batu tulis; pensil dengan penghapus; pensil gambar; pensil grafit; pensil
lukis; pensil warna; penyimpanan album untuk printwheels dan typeballs mesin tik; penyortir memo; perangkat mekanis untuk
mencetak rincian kartu pembayaran ke kertas untuk penggunaan kantor; pita bertinta untuk mesin tik; pita dan pita kertas
untuk pembungkus kado; pita kertas untuk pembungkus kado; pita mesin tik; pulpen; pulpen fountain; pulpen untuk membuat
sketsa; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]; rautan; rautan pensil; rol untuk mesin tik; set pensil warna; stan kalender
meja; stan pensil; tanda-tanda kertas dicetak menampilkan nomor meja untuk digunakan untuk acara-acara khusus; tanda-
tanda kertas yang dicetak menampilkan nama untuk digunakan untuk acara khusus; tempat pena dan pensil; tempat pensil;
tempat pensil dari kulit; tempat timah pensil; tempat untuk pena dan pensil; timah pensil; tinta untuk pulpen; tips untuk pulpen;
tongkat tulis kapur tulis; tutup pensil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 20:15:15
540   EtiketJID2021054094

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KELUD NO. 89 RT. 07 RW. 1 KEL. PANEKAN KEC. PANEKAN KAB.
MAGETAN, JAWA TIMUR 63352 , Kabupaten Magetan, Jawa Timur, 63352

PERKUMPULAN PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH PUSAT MAGETAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, HIJAU, BIRU, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsultasi keamanan, termasuk dalam hal keamanan pusat komersial dan kompleks perbelanjaan; Layanan konsultasi,

informasi dan konsultasi terkait dengan verifikasi dan otentikasi identitas, otentikasi informasi dan dokumen identifikasi pribadi,
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otentikasi pengguna dalam transaksi e-commerce, layanan keamanan dan investigasi, penyewaan peralatan untuk tujuan
keselamatan, penyelamatan, keamanan dan penegakan, dan layanan jejaring sosial online; Organisasi sosial
kemasyarakatan; jasa konsultasi di bidang keamanan nasional; jasa konsultasi di bidang keamanan rumah; jasa konsultasi
keamanan fisik; jasa pengawalan keamanan; jasa pengawalan keamanan pribadi; jasa pengawalan/pengiringan; jasa
pengawalan/pengiringan di masyarakat [pendampingan/penemanan]; jasa penyediaan informasi terkait dengan pengawalan
keamanan pribadi; jasa penyewaan peralatan pengawasan keamanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 20:17:16
540   EtiketJID2021054095

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KELUD NO. 89 RT. 07 RW. 1 KEL. PANEKAN KEC. PANEKAN KAB.
MAGETAN, JAWA TIMUR 63352 , Kabupaten Magetan, Jawa Timur, 63352

PERKUMPULAN PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH PUSAT MAGETAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, HIJAU, BIRU, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa toko ritel yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,

tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Penempatan tenaga kerja; Toko alat-alat olahraga; agen informasi komersial; bisnis
dan manajemen; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; manajemen bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 20:18:27
540   EtiketJID2021054096

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KELUD NO. 89 RT. 07 RW. 1 KEL. PANEKAN KEC. PANEKAN KAB.
MAGETAN, JAWA TIMUR 63352 , Kabupaten Magetan, Jawa Timur, 63352

PERKUMPULAN PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH PUSAT MAGETAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, HIJAU, BIRU, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain situs web; Desain, pembuatan, hosting dan pemeliharaan situs web; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs

web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-line; Hosting situs web komputer melalui
komputasi cloud; Jasa pemetaan, yaitu, penyediaan sebuat situs web dan tautan situs web ke informasi geografis, gambar
peta, dan rute perjalanan; Jasa perencanaan dan konstruksi situs web; Konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan
desain situs web untuk e-commerce; Layanan desain dan pembuatan situs web; Layanan hosting situs web; Memelihara situs
web mengenai pendidikan bahasa; Pemantauan sistem telekomunikasi dengan akses jarak jauh untuk mendeteksi kerusakan;
Pembuatan atau pemeliharaan situs web untuk pihak lain; Pemeliharaan situs web; Penyediaan website yang menampilkan
informasi konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan anak; Penyewaan ruang memori server di situs web; Situs web; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; desain dan implementasi situs web untuk orang lain; desain dan
konstruksi homepage dan situs web; desain dan pembuatan homepage dan situs web; desain dan pembuatan situs web;
desain dan pemeliharaan situs web untuk orang lain; desain dan pemrograman situs web; desain dan pengembangan
homepage dan situs web; desain homepage dan situs web; desain situs web; desain situs web untuk tujuan periklanan;
hosting dan penyewaan ruang memori untuk situs web; hosting ruang memori untuk situs web; hosting situs komputer [situs
web]; hosting situs web; hosting situs web di Internet; hosting situs web online untuk membuat dan hosting situs web mikro
untuk bisnis; hosting situs web orang lain; hosting situs web untuk penyimpanan data elektronik; jasa hosting situs web; jasa
membuat indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di Internet dan jaringan komunikasi elektronik
lainnya; jasa pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; jasa penyediaan situs web untuk hotel; konstruksi dan
pemeliharaan situs web; konsultasi desain situs web; konsultasi teknologi informasi [TI]; konsultasi teknologi komputer;
konsultasi yang berkaitan dengan desain situs web dan situs internet; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan suatu website
dengan fitur teknologi yang memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan komputer dan
teknologi untuk mendeteksi akses tidak sah ke data dan informasi; layanan pengujian beban situs web; layanan pengujian
kegunaan situs web; membangun dan memelihara situs web; memberikan informasi tentang pemrograman komputer melalui
situs web; membuat dan memelihara situs web; membuat dan memelihara situs web untuk orang lain; membuat dan
memelihara situs web untuk telepon seluler; membuat dan merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang lain
[layanan teknologi informasi]; memperbarui dan memelihara situs web untuk orang lain; memperbarui situs web; memproduksi
atau memelihara situs web; mengelola situs web untuk orang lain; merancang, menyusun, memasang, menghosting,
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memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs web dan portal situs web untuk digunakan oleh orang lain; pemantauan
sistem komputer untuk mendeteksi akses tidak sah atau pelanggaran data; pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web;
pemeliharaan situs web; pengawasan sistem komputer dengan akses remote; pengembangan dan pemeliharaan situs web;
pengembangan situs web; pengembangan situs-situs web, penciptaan, perancangan, pengembangan dan perawatan situs-
situs Web, hosting (tuan rumah) situs web untuk orang lain; penyedia informasi pada teknologi komputer dan program melalui
jaringan situs; penyediaan situs media sosial; penyediaan website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan
kegiatan-kegiatan anak; penyewaan perangkat lunak untuk pengembangan situs web; penyewaan ruang memori untuk situs
web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 20:28:38
540   EtiketDID2021054097

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg. Makam Sikedung RT 3 RW 13, Kel. Setono, Kec. Pekalongan Timur, Kota
Pekalongan, Jawa Tengah

AFIQ FAQIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sumrambah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Bersifat universal, untuk semua kalangan
591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Batik; Pakaian Pria; baju busana muslim; blus; kain luaran; kemeja; pakaian olahraga muslim; pakaian wanita;

sarung; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 20:41:52
540   EtiketDID2021054098

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan M. Yamin Gg. 1 No. 65, RT 017, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota
Samarinda, Kalimantan Timur

HADLAN FERIYANTO M

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Autumn&summer
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian jadi; pakaian mode/fesyen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 20:48:35
540   EtiketDID2021054099

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Banjar Wijaya Cluster Nusantara B.36/32, RT.005, RW.006, Kel. Cipete, Kec.
Pinang, Kota Tangerang, Banten, 15142

Irwanto, S.Kom.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ribka Musidy
Ruko Dasana Xentre Blok BD No.29, Kelapa Dua, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOMASTECH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dodos; Garpu penyiangan [perkakas tangan]; Parang; Sabit gagang panjang; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan;

arit; gagang pisau; klem [tangan alat]; parang; pegangan sabit logam; pegangan, logam, alat bantu tangan tangan
dioperasikan; pemetik buah [alat-alat tangan]; peralatan berkebun tangan dioperasikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 20:54:44
540   EtiketDID2021054100

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL IR H JUANDA NO 7, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10120
PT ANEKA SAKTI BAKTI (PT ASABA)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Susy Tan S.H., M.H.
SUSY TAN & PARTNERS  Wisma Slipi Lantai 4 Ruang 408 Jl. Letjen S Parman Kav
12 Jakarta Barat, 11480

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AGATIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH DAN UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat tulis untuk kegiatan pendidikan anak-anak; Hiasan dekoratif yang ditaruh di ujung atas pensil; Ornamen pensil; Pena

tarik; Peralatan belajar, terdiri dari penghapus pensil, penggaris untuk menggambar, rautan pensil dan tempat pensil; Pewarna
poster; Pulpen; Selotip timbal ganda; Tanah liat untuk membuat model; alat tulis, termasuk kertas, amplop, bantalan, kartu,
surat, pena, dan pensil; baki pena dan pensil; baki pensil; binder; buku sketsa; cap [stempel]; cat air lukis; dispenser pita
perekat [kebutuhan kantor]; extender pensil; extender pensil dan toppers; gagang kuas dari logam; gagang kuas, bukan dari
logam; isi ulang penghapus pensil; isi ulang untuk pulpen; jangka; jangka untuk menggambar; kaleng pensil; kantong untuk
alat tulis; kanvas dan papan seniman; kanvas sutra untuk melukis; kanvas untuk melukis; kapur; kapur papan tulis; kapur
penanda; kapur untuk papan tulis; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; kertas kanvas; kertas origami; kertas
tempel; klip kertas; kotak cat dan kuas; kotak pena dan pensil; kotak pensil; kotak persediaan sekolah yang terdiri dari
berbagai kombinasi persediaan sekolah terpilih, yaitu, alat tulis, pena, pensil, pensil mekanik, penghapus, penanda, krayon,
pena penanda berwarna, map, buku catatan, kertas, busur derajat, klip kertas, peruncing pensil, alat genggam dipasang pada
pensil/pena untuk menulis, lem dan penanda buku; krayon; krayon lilin; kuas cat; kuas pelukis; kuas tulis; kuas untuk melukis;
kuas untuk melukis kaligrafi; kuda-kuda untuk kanvas-kanvas lukisan para pelukis; lead pensil; mata pena; mata pena untuk
alat tulis; menulis atau menggambar buku; panel kanvas untuk seniman; pastel [pensil]; pelindung titik pensil; pemegang klip
kertas; pena baja, yaitu, styluses atau pena stencil; pena gambar; pena glitter untuk keperluan alat tulis; pena jel; pena
marker; pena penanda; pena teknik; pena tinta; pena tinta gel; pena untuk menulis; pena-pena pemberi tanda untuk menulis
diatas papan tulis putih; penajam pensil; penajam pensil listrik; penajam pensil non-listrik; penajam pensil, listrik atau non-
listrik; penajam pensil, mekanik; penajam untuk pensil kosmetik; penajam untuk pensil mekanik; penanda; penggaris;
penghapus kapur; penghapus pena; penghapus pensil; penghapus pensil-atas; pensil; pensil arang; pensil batu tulis; pensil
cat air; pensil dengan penghapus; pensil ditarik; pensil gambar; pensil grafit; pensil koreksi; pensil koreksi untuk mengetik;
pensil lukis; pensil mekanik; pensil seniman; pensil warna; perangko; pewarna akrilik; pita koreksi [keperluan kantor]; pita
koreksi untuk mengetik; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; pulpen fountain; pulpen untuk
membuat sketsa; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]; rautan pensil; selotip [alat tulis]; set pensil warna; spidol ujung
serat; stan pensil; staples untuk kantor; staples untuk kertas; tempat pena dan pensil; tempat pensil; tempat pensil dari kulit;
tempat untuk pena dan pensil; tempelan penanda; tinta stempel; tinta untuk pena; tinta untuk pulpen; toppers pensil; tutup
pensil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 20:56:48
540   EtiketJID2021054101

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gading Kirana Barat Blok E-11 No.9, RT/RW.018/008, Kel. Kelapa Gading Barat,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

BERNARD SUGIHARTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ibacks
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran atau grosiran untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa

pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris
mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa penjualan online untuk
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pakaian bersepeda; Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik,
perangkat rokok elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat
penguap oral, alat penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang,
pengisi daya dan pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok
yang dipanaskan dan batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan
nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang
perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik,
peralatan kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian,
tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode
lainnya; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas
untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan
agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko
ritel yang menampilkan tas dan dompet; Penjualan pakaian,; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata,
rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak,
tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong
untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin,
bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan
(pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar
ruangan; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit
halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan
pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau
papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang,
celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu,
kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung
(smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju
renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat
pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron,
celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset,
sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan
dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi,
gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan,
kotak topi kulit, tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku,
dompet wanita, tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil,
kotak wadah perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil
dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup
tempat tidur, penutup meja; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini,
plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa
fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa,
payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat
seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk
aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari
kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek,
tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat
dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung,
tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang
penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat
kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas
untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda,
ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta
belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas
jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist
pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk
dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk
bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari
logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk,
tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan,
seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin
gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup
kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan
pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga
buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu,
nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain
untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga,
hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon
Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk
ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat
pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal,
permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan,
pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat
pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak
bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus
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disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan
senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul
yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung
lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan
untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi
pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa toko
retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital,
headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam
barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara
musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang berhubungan
dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan
jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang
konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality,
permainan (games), konten dan media digital; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-
kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi
kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-
barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan
untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel
dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan ritel untuk tas dan
dompet kulit; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup
kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 21:02:16
540   EtiketDID2021054102

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MAMPANG INDAH DUA BLOK.M.NO. RT.005/013 KEL.RANGKAPAN JAYA KEC.
PANCORAN  MAS  DEPOK JAWA BARAT, Kota Depok, Jawa Barat

IR.H.ADE MOESTHAFA,MM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Segati
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 21:08:25
540   EtiketDID2021054103

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Piazza Residence Blok D/7, Lk. III, Kelurahan/Desa Helvetia Tengah,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, 20124

DENY YOLI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: G.bydee + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Coklat, Hitam dan Putih.
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511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet; Dompet wanita (terbuat dari kulit); Tas tangan kecil; dompet wanita; tas kecil dari kulit; tas selempang; tas

suvenir; tas tangan untuk wanita; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 21:13:55
540   EtiketDID2021054104

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. SEKEAWI RT 002 RW 009, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
ELIZABETH NORMA YUNITA SITANGGANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EL SKIN GLOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : GOLD, HITAM, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim matahari (tidak untuk

penggunaan medis); Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk tumit; Krim wajah (kosmetik); Losion anti-penuaan;
Losion pelindung sinar UV; Masker wajah (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sampo; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak
wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan
kosmetik; dasar bedak untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emulsi wajah; foundation cair; gel kecantikan; gel
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut; krim
anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim malam; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah;
krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit;
krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; losion untuk wajah tidak
mengandung obat; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion pembersih kulit; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker kecantikan; masker kosmetik; masker kulit;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk wajah; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah
memurnikan arang; mengklarifikasi tonik wajah; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit;
pelembab wajah tidak mengandung obat; pembersih kulit; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat;
pencerah kulit; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly
untuk keperluan kosmetik; racun lebah untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk
tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun non-obat; sabun non-obat untuk wajah; sabun wajah;
sampo ketombe tanpa obat; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa
obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan dan pemolesan
kulit; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan rambut
tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk
pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah;
serum untuk wajah tidak mengandung obat; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; tisu kosmetik yang
sudah diresapi pelembab sebelumnya; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; wewangian
dan wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 21:21:24
540   EtiketDID2021054105

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: THE GREEN BELLAGIO BLOK F-5 NO.10 RT.004 RW.005, KEL. SERPONG, KEC.
SERPONG, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15311

YUFARDIS
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAWAGUCHI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lemari kaca; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Ranjang (Tempat Tidur); bangku [furnitur]; bantal kasur; bantal

kursi; bingkai furnitur; bingkai gambar; cermin [kaca perak]; cermin [perabot]; cermin kamar mandi; cermin toilet; furnitur dari
kayu; furnitur dari kulit; furnitur dari logam; furnitur kaca; furnitur rotan; furnitur ruang makan; furnitur ruang tamu; furnitur
tempat duduk; furnitur teras; furnitur untuk toko; furnitur, cermin, bingkai foto; guling; kaca perak [cermin]; kasur; kasur
berpegas; kasur pegas; kasur udara; kasur yang terbuat dari kayu fleksibel; kursi [kursi]; kursi kantor; kursi makan; kursi
santai; kursi taman; kursi teras; lemari besi; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari kamar
mandi; lemari kamar tidur; lemari komputer [perabot]; lemari makan; lemari pakaian; lemari piring; lemari sepatu; mebel; mebel
dari rotan; meja belajar; meja berlaci; meja kantor; meja kerja; meja komputer; meja luar; meja makan; meja rias [perabot];
meja teh; meja tulis; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot rumah tangga; perabot sekolah; perabotan
kantor; rak; rak [perabot]; rak buku; rak furnitur; rak kayu [perabot]; rak pakaian [perabot]; rak piring; rak sepatu; rak untuk
lemari arsip; sofa; sofa bambu; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa rotan; sofa taman; sofa yang bisa
diperpanjang; tempat tidur; tempat tidur kapsul; tempat tidur kayu; tempat tidur sofa; tempat tidur susun; workstation komputer
[furnitur]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 21:50:31
540   EtiketDID2021054106

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kenari III Blok L Kel. Rengas Kec. Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang, Banten
dr. Retno Gilang Lantika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cera Brazileira
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Tulisan warna putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim

kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-
minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk
keperluan kosmetik; Wax polishing (malam pemoles); bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; emulsi
wajah untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik,
yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim mata untuk keperluan kosmetik;
krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pengencang [kosmetik]; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan
untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; lotion mata
untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik;
lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker
wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik;
minyak pelindung matahari [kosmetik]; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk
perawatan kulit; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari;
sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk wajah
dan tubuh; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel
mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan
perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan
kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 21:53:39
540   EtiketDID2021054107

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kampung Mekar Jaya  RT 002/RW 004, KEL. Cikampek Utara Kec. Kota Baru,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat

AYU RISMAYANTI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKINTELLY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim

kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-
minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit,
serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk
keperluan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata,
eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel
dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; masker wajah [kosmetik]; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak
pembersih untuk penggunaan kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo,
shampoo kering; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan perawatan kulit
yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk
pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan
kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 21:59:24
540   EtiketJID2021054108

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BERANDA HIJAU 8 NO. 11, PERUM BERANDA BUKIT BR KAJA JATI, KEL.
KUTUH, KEC. KUTA SELATAN, KAB. BADUNG, BALI, Kabupaten Badung, Bali, 000

GRACE GUNASARI SIHOMBING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BALI INTERIORS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online

dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah
tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk
dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko serba
ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman, katalog barang dagangan melalui
pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa
penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Toko serba ada;
jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan secara online; jasa ritel supermarket dan
toko serba ada (departmental store); layanan ritel disediakan oleh supermarket; minimarket; supermarket; toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 22:22:13
540   EtiketJID2021054109

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dharmahusada Indah Tengah 2/18, RT/RW: 002/009, Kota Surabaya, Jawa Timur
MAYA KARTIKASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Lunabebe + Lukisan
566 Arti Bahasa : Lunabebe + Lukisan: Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru, kuning, krem, hijau, merah muda, coklat, abu-abu, hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Jasa

eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang (perhiasan); Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya
dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa ekspor impor; Jasa penjualan; Jasa
perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa ritel dan toko ritel online dalam
bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang
berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko on-line dan gerai
yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan,
tas tangan dan dompet; Jasa toko pakaian eceran; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir;
Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan kacamata) secara eceran atau grosir; Layanan
ritel toko serba ada online; Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak;
Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko ritel online; Layanan
toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori
terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Periklanan online; TOKO SERBA ADA; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko barang
pernak pernik/aksesoris; Toko boneka; Toko mainan anak-anak; Toko oleh-oleh; Toko online dan offline (shop fasade) yang
menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan
perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko perhiasan; Toko perlengkapan bayi; Toko sepatu; Toko serba ada; Toko tekstil
dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; administrasi franchise (waralaba); agen impor-ekspor; fungsi kantor; jasa distributor
grosir untuk perhiasan; jasa grosir untuk mainan; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan
peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko
untuk penjualan souvenir; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan grosir
penjualan aksesoris tas, gelang, cincin; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko-toko
suvenir; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan
perhiasan atau fob dekoratif]; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel untuk mainan; layanan toko grosir menampilkan
pakaian; layanan toko grosir menampilkan tas; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan toko
grosir; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; layanan toko
ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko
ritel menampilkan tas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko
ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); penyediaan jasa penjualan eceran melalui
platform penjualan secara daring/e-commerce; toko; toko eceran; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko-
toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 22:26:14
540   EtiketDID2021054110

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LABU NO. 1 APT  JAYAKARTA PLASA RT.001 RW.006  KEL. MANGGA BESAR
KEC. TAMAN SARI, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

VOLER CLINS LALAMENTIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VOLGEN + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, ORANGE, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kabel listrik; kabel [listrik]; kabel dan kabel listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 22:29:46
540   EtiketDID2021054111

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Manyar Permai 8 V 6 No. 2, RT/RW : 016/006, Kel/Desa : Kapuk Muara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

JEANIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek
:
: Rie & Co

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : pink blast on, coklat dan peach
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan

rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Lip tint (pewarna bibir); Losion pelindung sinar UV; Pewarna bibir dengan ketahanan
yang lebih lama; Sabun Mandi; Sabun cair wajah; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir;
Serum Mata (kosmetik); Serum bibir; Serum bulu mata; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik);
kondisioner sampo; kosmetik untuk bibir; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up
[kosmetik]; pelembab bibir; pengkilap bibir; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; produk perawatan bibir
(kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; sabun batangan untuk mandi; sabun cair untuk mandi;
sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun wajah; sabun wajah
dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk
mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat,
gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel
untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sampo dan
kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk bayi; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem,
exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 23:26:09
540   EtiketDID2021054113

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: desa jambu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53176
solekhan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: zekha merupakan nama dari anak pemilik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : zekha nama anak dari pemilik
591 Uraian Warna : merah, item, hijau, kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/08/2021 23:32:48
540   EtiketJID2021054114

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Buaran No. 34A. RT/RW 003/003, Kelurahan Buaran, Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15316

PT RAZQA INTI CEMERLANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Riyo Hanggoro Prasetyo S.H., M.Kn.,
RHP LAW, APL Office Tower 35th floor Suite 8, Podomoro City-Central Park, Jl. Let.
Jend. S. Parman Kav. 28

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAZIC & Logo R
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait interior arsitektural; Desain dan penyediaan informasi,

saran dan konsultasi terkait renovasi bangunan, rumah atau interior; Desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi
terkait warna, interior dan eksterior; Desain interior bangunan, kantor dan apartemen; Jasa desain interior dan konsultasi
desain interior, semua di bidang dekorasi rumah, pengembangan rumah, desain dapur dan kamar mandi, tata ulang dan
renovasi; Layanan Konsultasi arsitektur dan desain interior; Penyediaan informasi tentang jasa desain mengenai warna,
interior dan eksterior; dekorasi interior dan desain dekorasi interior, termasuk dekorasi interior bangunan komersial dan pusat
perbelanjaan; desain dekorasi interior; desain dekorasi interior untuk toko; desain interior; desain interior bangunan; desain
interior dan eksterior bangunan; desain interior toko; desain interior untuk kantor; jasa arsitektur interior; jasa desain interior
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dan eksterior; jasa desain interior dan eksterior untuk bangunan, proyek konstruksi dan perbaikan gedung yang sedang
dibangun; konsultasi dekorasi interior; layanan dekorasi interior; layanan desain dekorasi interior; layanan konsultasi mengenai
desain pengembangan rumah, instalasi, perbaikan, dan proyek renovasi dan konsultasi dekorasi interior; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan desain dekorasi interior; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain interior; memberikan
informasi di bidang desain interior melalui situs web; pemberian informasi mengenai perancangan dekor interior; saran,
konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan interior dan eksterior bangunan, teknik, dampak lingkungan, jasa
sertifikasi dan jasa arsitektural===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 00:07:06
540   EtiketDID2021054115

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Asia Raya Komp. Asia Mega Mas Blok P No. 6Kel. Sukaramai II, Kec. Medan
Area, Kota Meda, Sumatera Utara - 20216, Kota Medan, Sumatera Utara, 20216

CANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CCC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk mengukur kadar emisi buang sepeda motor (Gaz analizer for motorcylce); BATERAI JAM TANGAN; Bank Daya

(Pengisi daya Baterai); Baterai laut; Baterai lithium polimer (Li-Po); Baterai untuk alat berat; Baterai untuk alat penguap;
Baterai untuk drone; Baterai untuk kendaraan udara; Baterai untuk penyedot debu; Baterai untuk peralatan konstruksi; Baterai
untuk peralatan olahraga; Baterai untuk peralatan pernapasan; Baterai untuk senter; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk
telepon tanpa kabel; Baterai untuk truk; Catu daya yang portable (baterai isi ulang); Helm olahraga; Kacamata 3D; Kacamata
renang; Pengisi baterai portabel; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan
dengan pengujian penyakit menular; Sekering untuk baterai kendraan; Stasiun cadangan darurat untuk pengisian baterai; USB
port pengisi baterai; aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; akumulator [baterai]; baki cuci
[fotografi]; baterai; baterai anoda; baterai galvanik; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai isi ulang untuk menyalakan
kendaraan listrik; baterai kamera; baterai kering; baterai laptop; baterai listrik; baterai listrik isi ulang; baterai lithium; baterai
lithium-ion; baterai matahari; baterai nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai penyimpanan listrik; baterai penyimpanan
nikel-kadmium; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai telepon genggam; baterai tensi tinggi; baterai untuk alat bantu
dengar; baterai untuk cerutu elektronik; baterai untuk kendaraan; baterai untuk penerangan; baterai untuk perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; baterai untuk ponsel; baterai untuk rokok elektronik; baterai yang dapat diisi
ulang; baterai, listrik; bingkai untuk kacamata hitam; engsel untuk bingkai kacamata; frame untuk kacamata dan pince-nez;
helm; helm berkendara; helm kecelakaan; helm pelindung; helm pelindung untuk anak-anak; helm pelindung untuk tinju; helm
pengaman; helm penyolder; helm selam; helm sepeda; helm skateboard; helm ski; helm softball; kabel aki; kabel baterai;
kabel starter baterai; kacamata; kacamata anti-silau; kacamata debu; kacamata kamera; kacamata multifokal; kacamata
olahraga; kacamata opera; kacamata optik; kacamata pelindung; kacamata pembesar; kacamata scuba; kacamata teks
tertutup; kacamata visi malam; kamera helm; kasing untuk kacamata anak-anak; kemasan baterai; komputer sepeda; kotak
kacamata; kotak untuk baterai; lensa kacamata; masker anti polusi untuk bersepeda; pelat/piringan baterai; pemisah baterai;
pengisi baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya
baterai untuk komputer laptop; pengisi daya baterai untuk komputer tablet; pengisi daya baterai untuk rokok elektronik; penguji
baterai; penutup baterai; perangkat lunak pelatihan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit
menular; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; rakitan outlet daya listrik; rakitan port akses daya listrik; sel
dan baterai listrik; sensor aki; speedometer sepeda; stoples baterai; tali untuk kacamata hitam; tas helm; terminal baterai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 01:50:40
540   EtiketDID2021054116

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Lanbow Kawasan Panel Raya No. 02, RT. 006, RW. 006, Desa Sentul,
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor 16810, Jawa Barat, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16810

PT. CAHAYABUANA FURINDOTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIGLAND'OTEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantalan kasur; Dasar kasur; Dipan; Kursi tamu (sofa); Meja samping tempat tidur; Sandaran tempat tidur (perlengkapan
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tempat tidur); Tempat tidur (bukan untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring;
Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan;
bantal; bantal busa memori; bantal guling; bantal kasur; bantalan kasur dipasang; basis tempat tidur dipan; dasar kasur; dasar
tempat tidur; dipan-dipan; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; kasur;
kasur berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur dacron berper; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa;
kasur perlatex; kasur toppers; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; rel tempat tidur; sofa; sofa luar ruangan; sofa
plastik; tempat tidur; tempat tidur dengan ruang penyimpanan; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang
penyimpanan; tempat tidur menggabungkan basis dipan; tempat tidur portabel; tempat tidur portabel untuk anak-anak; tempat
tidur sofa; tempat tidur untuk anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 06:16:09
540   EtiketJID2021054117

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Tanah Koja RT.003 RW.008, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11750

FEDY HAFIDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENAP & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ENAP Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Biru dan Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan;

Perhotelan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa agen perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa
agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan hotel; jasa agen perjalanan, yaitu, membantu
reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan
seluler; jasa katering hotel; layanan hotel, restoran, dan kafe; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; penyediaan
menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur
melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 07:09:14
540   EtiketDID2021054118

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LILI VI BLOK H-7 NO.6, PUSPITA LOKA BSD RT. 003 RW.005 KEL.
LENGKONG GUDANG - KEC. SERPONG, Kota Tangerang Selatan, Banten

IPPHO DEWATA SANTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STEFFIPRO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Beras; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Gula

atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup
(treacle); Kue-kue; Minuman cokelat; Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; agave nectar [pemanis alami]; balsamic
glaze [pemanis alami]; blackstrap molasses [pemanis alami]; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kurma kering
[pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk stevia kering [pemanis alami]; butiran kopi berbentuk
kristal sebagai pemanis; cokelat tanpa pemanis; date nectar [pemanis alami]; gula kelapa [pemanis alami]; kopi; madu mentah
[pemanis alami]; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan sirup buah atau perasa lainnya; pemanis alami;
pemanis menjadi pengganti gula; pemanis rendah kalori; pemanis-pemanis coklat; puree pisang [pemanis alami]; roti*; sirup
agave [pemanis alami]; sirup beras merah [pemanis alami]; sirup kurma [pemanis alami]; sirup maple [pemanis alami]; stevia
[pemanis alami]; teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 07:21:46
540   EtiketDID2021054119

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LILI VI BLOK H-7 NO.6, PUSPITA LOKA BSD RT. 003 RW.005 KEL.
LENGKONG GUDANG - KEC. SERPONG, Kota Tangerang Selatan, Banten

IPPHO DEWATA SANTOSA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STEFFIPRO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Komposisi tekstur dan penstabil yang digunakan dalam industri makanan dan minuman yang terdiri dari protein, pemanis,

dan hidrokoloid.; Pemanis buatan; erythritol [pemanis buatan]; glycyrrhizin [pemanis buatan]; pemanis buatan (produk kimia);
pemanis buatan [sediaan kimia]; pemanis buatan untuk minuman; steviol glikosida [pemanis buatan]; tagatose [pemanis
buatan]; triterpene glikosida [pemanis buatan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 07:43:41
540   EtiketDID2021054120

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KYAI TAMBAK DERES NO. 27. KEL. BULAK, KEC. BULAK, Kota Surabaya, Jawa
Timur

PT. SANJAYA AUTO PARTS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAP DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Filter udara untuk mesin ; aparat knalpot untuk kendaraan darat; knalpot untuk motor dan mesin; muffler knalpot untuk

motor dan mesin; pipa knalpot otomotif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 08:01:32
540   EtiketDID2021054121

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Marina Cove Blok C No. 5-6, RT.010 RW.011, Kelurahan Ancol, Kecamatan
Pademangan., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430

JEANDY MUSALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WISHTERIA & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : WISHTERIA Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Ungu Muda, Ungu Tua, dan Hijau.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eyeliner; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu

wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Masker Wajah;
Pewarna dan cat rambut; Sabun Mandi; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Vitamin rambut; bedak tabur; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); kondisioner
pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik perawatan kulit; kosmetik, yaitu, alas bedak,
bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss),
balsem bibir, cat kuku; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; lipstik; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker rambut dan kulit kepala; parfum; pembersih wajah; pensil alis; pensil blush on;
perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan
wajah [kosmetik]; sabun wajah; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan
wajah tidak mengandung obat; serum rambut; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 08:01:44
540   EtiketDID2021054122
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KYAI TAMBAK DERES NO. 27. KEL. BULAK, KEC. BULAK, Kota Surabaya, Jawa
Timur

PT. SANJAYA AUTO PARTS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAP DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Pedal rem; Pijakan Kaki (footstep); Spatbor untuk kendaraan; Standar tengah

sepeda motor; lengan ayun sepeda motor; papan pijakan kaki; pelindung body motor; pelindung garpu depan; penghubung
setir; penutup lampu motor; penutup rangka; setir untuk kendaraan; standar kendaraan; stang setir; tutup kenalpot; tutup
rantai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 08:33:55
540   EtiketDID2021054123

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLUIT MAS III BLOK B N0. 8B RT. 001 RW. 018 KEL. PEJAGALAN - KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

HENDRO PURNOMO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PALMOND
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buku agenda; Cairan penghapus; Pulpen; alat kertas tulis; alat pelubang [keperluan kantor]; alat tulis kantor; alat tulis

kertas kantor; alat tulis menulis; alat tulis tercetak; buku catatan [pembukuan]; buku tulis; folder alat tulis; kebutuhan alat tulis
dan kantor, kecuali furnitur; lem kertas; penghapus; penghapus kapur; penghapus karet; penghapus tinta; pensil; tinta tulis;
tinta untuk pulpen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 08:43:32
540   EtiketDID2021054124

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CITRA GARDEN.I. BLOK.B-2/1 RT. 010 RW. 09 KEL. KALIDERES - KEC.
KALIDERES, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUNNY ATMADJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FINS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; kosmetik; losion rambut;

minyak atsiri citron; sediaan untuk mencuci; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan
membuang lemak; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 09:13:51
540   EtiketJID2021054125

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP RASA SAYANG BLOK- C27 RT. 010 RW. 008 KEL. WIJAYA KUSUMA -
KEC. GROGOL PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

RUDYANTO INDRA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WARU BROKER ASURANSI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi;

layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan kebakaran; layanan administrasi yang berkaitan
dengan pemrosesan klaim asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; program
pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran
yang ditetapkan; proses administrasi klaim asuransi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 09:50:55
540   EtiketDID2021054126

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp Wedasari RT05/RW04 Ds Mekarsari Kec.Cibatu Kab Garut, Kabupaten Garut,
Jawa Barat, 44186

Neng Yuliantin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: -
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : abu-abu,hitam,
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja ringan; Besi siku; Hollow besi Siku; Pipa kotak baja; Pipa kotak pembentuk rangka plafond terbuat dari logam; Produk

Baja Kanal U; Sekrup baja ringan; atap baja ringan; besi beton; hollow baja ringan; nok baja ringan; reng baja ringan; talang
baja ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 09:55:59
540   EtiketJID2021054127

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO DARWIN NO 77. JL. SCIENTIA BOULEVARD UTARA, GADING SERPONG
KEL. MEDANG - KEC. PAGEDANGAN, Kabupaten Tangerang, Banten

PT. Mitra Mandiri Properti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUTA PERMATA DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===agent tanah dan bangunan pemukiman; broker properti komersial; jasa asuransi yang berkaitan dengan properti; jasa

penilai tanah dan bangunan properti; jasa penjualan real estat; jasa penyewaan properti komersial; jual beli tanah; layanan
investasi properti dan real estat; layanan properti real estat; manajemen real estat, perumahan dan tanah; pengelolaan tanah
dan bangunan pemukiman; pengembangan properti dan real estat; penilaian tanah dan bangunan pemukiman; penjualan real
estat; penyedia jasa urusan tanah dan bangunan pemukiman; penyewaan properti komersial; sewa guna tanah dan
pemukiman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 11:11:50
540   EtiketD082021054128

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. KARAJAN RT05 RW01 , Kabupaten Karawang, Jawa Barat
CV. DHARMA ADIJAYA

Halaman 75 dari 356



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DARA MAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, ORANYE, KUNING, BIRU, PUTIH, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 16:49:24
540   EtiketDID2021054141

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SULTAN SERDANG NO.88 DUSUN V., Kabupaten Deli Serdang, Sumatera
Utara, 20362

PT. TANINDO SUBUR JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TANINDO SAWIT PLUS TSJ
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; pupuk untuk penggunaan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 16:53:58
540   EtiketJID2021054142

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Palem Lestari Blok C4 No.3 RT.007 RW.005, Kelurahan Cengkareng Barat,
Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

FRANCISCUS HENDY PRANATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRANCESTI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : FRANCESTI Merupakan Suatu Penamaan, Pemohon adalah Pemilik Merek FRANCESTI No.
IDM.000536819 Kelas 18.

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris

lainnya.; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing; Layanan penjualan ritel online; Promosi barang
dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; jasa penjualan secara online; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; perdagangan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 16:55:55
540   EtiketDID2021054143

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Gadang Asri KAV.21, RT/RW: 011/007, Kel/Desa: Gadang, Kota Malang, Jawa
Timur

HENDY MOELJOTANTO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: haihai
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : putih tulang, biru, ungu, hijau pastel, orange dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim

kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-
minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Cairan untuk rambut (kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik untuk bulu mata; Krim lulur badan
[Cream-body scrub] kosmetik; Krim rambut; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Lip tint (pewarna bibir);
Lotion jerawat; Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli
berminyak; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Pemerah bibir; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna
bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan
bibir; Sabun cair wajah; Sabun jerawat; Sabun mandi; Sabun mandi, deodoran; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Sediaan
kosmetik untuk bibir; Sediaan tabir surya; Semprotan pelembab wajah; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum
bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum untuk
keperluan kosmetik; Tabir surya yang disemprot; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik);
Vitamin C serum; cat kuku; cat kuku gel; eau de parfum; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut
khusus conditioner; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik untuk bibir; krim bibir;
krim kecantikan wajah dan tubuh; krim pemutih kulit wajah; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah
untuk keperluan kosmetik; lapisan dasar cat kuku; losion untuk tubuh; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion
untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker kecantikan wajah
tidak mengandung obat; masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker rambut; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; parfum; pelembab bibir;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pengkilap bibir; pewangi rambut;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat tangan dan kaki; produk perawatan bibir (kosmetik); rendam kaki tanpa pengobatan; sabun mandi; sabun mandi cair;
sabun mandi*; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi,
butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi
yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah
pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah
pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk
rambut manusia; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetika untuk
perawatan jerawat; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata,
gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan
perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan untuk perawatan bulu mata; serum bulumata; serum
pemutih (kosmetik); serum perawatan rambut; serum rambut; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; tabir
surya; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya untuk keperluan kosmetik; toner kulit; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 16:57:47
540   EtiketJID2021054144

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LILI VI BLOK H-7 NO.6, PUSPITA LOKA BSD RT. 003 RW.005 KEL.
LENGKONG GUDANG - KEC. SERPONG, Kota Tangerang Selatan, Banten

IPPHO DEWATA SANTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AN-NAHL.
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Klinik kecantikan; Rumah sakit; layanan klinik kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 17:05:07
540   EtiketJID2021054145

730 Nama Pemohon : IPPHO DEWATA SANTOSA
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Alamat Pemohon : JL. LILI VI BLOK H-7 NO.6, PUSPITA LOKA BSD RT. 003 RW.005 KEL.
LENGKONG GUDANG - KEC. SERPONG, Kota Tangerang Selatan, Banten

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BERTABUR PAHALA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Klinik kecantikan; Rumah sakit; layanan klinik kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 17:25:18
540   EtiketDID2021054146

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya H. Mawi Kp. Jati Parung No. 9, Kel. Parung, Kec. Parung, Kab. Bogor, Prov.
Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16330

Gunawan Wibisono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUFARM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sayuran segar; buah - buahan dan sayuran segar yang belum diolah; buah dan sayuran segar; buah dan sayuran segar

organik; buah segar; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-
kacangan dan biji-bijian; jamur enokitake, segar; jamur jerami, segar; jamur matsutake, segar; jamur porcini, segar; jamur
segar yang bisa dimakan; jamur shiitake, segar; jamur tiram, segar; jamur yang dapat dimakan, segar; jamur, segar; merang
untuk pembiakan jamur; morels [jamur], segar; sayuran akar segar; sayuran akar segar yang bisa dimakan; sayuran
hidroponik segar; sayuran mentah, belum diproses; sayuran segar dan belum diproses; sayuran segar organik; sayuran,
segar; spora jamur untuk keperluan pertanian; tauge, segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 17:35:38
540   EtiketDID2021054149

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TITAN ASRI II AA5 RT. 007 RW. 012 KELURAHAN PANDANWANGI
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65122

DEVIN KURNIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COOKYE_COOKIES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKELAT, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue kering (pastri); Kue-kue; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 17:43:10
540   EtiketDID2021054150

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEDAWUNG NO.20 RT. 004 RW. 005 KELURAHAN TULUSREJO KECAMATAN
LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur

HARTATIK
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AR'TI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, MERAH, HITAM, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik; keripik tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 17:51:12
540   EtiketDID2021054151

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NONGKOJAJAR 1 NO. 10 RT. 006 RW. 002 KELURAHAN LOWOKWARU
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65141

DESSY MAULIDIA ZULKARNAEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOMQIZZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKELAT PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue kering (pastri); Kue-kue; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 18:40:08
540   EtiketJID2021054152

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. P. Flores No. 10, Br/Link Bumi Kerthi,, Kota Denpasar, Bali, 80114
ALEXANDER FORTUNA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LIMITLESS GYM STORE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements);

Layanan toko ritel online; Toko alat-alat olahraga; Toko eceran yang menjual produk susu; layanan ritel untuk suplemen
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga;
layanan toko grosir menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga;
layanan toko grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan;
layanan toko grosir yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel
online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; toko; toko eceran; toko
online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 18:47:01
540   EtiketDID2021054153

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. DR. Cipto No. 181, Semarang Timur, Semarang Jawa Tengah, Kota Semarang,
Jawa Tengah

Indo Japan Technology
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nugraha Pratama Adhi S.T.,
Perum Gunung Sari Indah S/18, Surabaya, Jawa Timur 60223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAYAHERBAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, orange, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aktuator elektro-mekanis akurasi tinggi; Alat dan mesin penghasil suara; Alat pendeteksi dari logam untuk keperluan

industri atau militer; Alat pengeras suara; Alat rontgen bukan untuk tujuan medis; Alat ukur berbentuk siku atau kotak untuk
mengukur; Analisis fluoresensi sinar-X; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh;
Aplikasi program komputer untuk manajemen usaha peternakan; BIOS (sistem input output dasar) yang dapat diunduh bios
program komputer; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk program komputer untuk
mengajari bahasa; CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik,
kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk program perangkat lunak komputer; Cakram yang
memuat program komputer; Catatan LP; DVD interaktif; Film sinar-X, terbuka; Foto-foto X-ray, selain untuk keperluan medis;
Gerbang Internet of Things [IoT]; Kabel HDTV; Kacamata renang; Kartu SIM; Kartu memori Digital [SD] aman; Komplotan XY;
Layar LED; Layar OLED; Layar QLED; Media elektronik yang menampilkan program permainan komputer; Mikroprosesor;
Mistar bujur sangkar untuk mengukur; Mistar/meteran [alat ukur]; Organizer data pribadi elektronik genggam; PC tablet; Panel
layar QLED; Panel tampilan LED; Peluit isyarat; Pemancar Global Positioning System [GPS]; Pemutar MP3; Penerima Global
Positioning System [GPS]; Pengendali jarak jauh; Penghitung geiger; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak
komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif untuk aplikasi
multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk
integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia;
Perangkat lunak komputer dan program komputer yang dapat diunduh untuk manajemen database, membuat lembar lajur
(spreadsheet) elektronik, mendesain, membuat, mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan, email, memasukkan
ke dalam kalendar, manajemen kontak, membuat grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen dokumen, pemrosesan
kata, mengirim pesan instan, protokol suara melalui internet (VOIP), konferensi video, konferensi audio, menggunakan
bersama-sama aplikasi, memastikan keamanan jaringan komputer, dan menyediakan deteksi dan pencegahan intrusi jaringan
komputer; Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform bagi konsumen
untuk mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem yang terdiri dari:
pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, ekspansi dan separator
udara untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas, pompa dan booster air
limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat lunak
komputer, yakni program sistem operasi untuk layanan manajemen router; Perangkat lunak komunikasi untuk
menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan,
memprogram, mengatur, mengakses, dan bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat navigasi Global Positioning
System [GPS]; Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS]; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan,
pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa
dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual,
optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran; Platform-
platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar
dan jam tangan pintar; Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); Program komputer untuk alat-alat komunikasi;
Program komputer untuk deteksi dan penghapusan virus komputer; Program komputer untuk digunakan dalam aplikasi grafik
komputer; Program komputer untuk digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan keuangan;
Program komputer untuk manajemen keuangan; Program komputer untuk menganalisa ayunan golf; Program komputer untuk
menjalankan transaksi melalui e-commerce; Program komputer untuk pelaporan keuangan; Program komputer untuk
perangkat komunikasi; Program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah direkam; Program komputer yang
berhubungan dengan perihal keuangan; Program komputer yang dapat diunduh dalam lingkup aplikasi seluler; Program
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online
dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat kecakapan; Program
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel atau komputer, digunakan untuk memberikan
evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Program permainan
komputer; Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program permainan komputer untuk
mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Program permainan komputer yang dapat diunduh
melalui internet; Program-program komputer terekam; Program-program komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia
tentang bola basket; Rel MCB; Sistem Penentuan Posisi Global; Sistem alat pemadam api secara otomatis untuk perlindungan
dari api; Sonar; Suar pensinyalan LED; Tabung sinar-X tidak untuk tujuan medis; Tampilan OLED; Tampilan QLED; Televisi
QLED; Televisi dioda kuantum dot pemancar cahaya; Timbangan; Woofer; adapter jaringan komputer; adaptor frekuensi radio;
adaptor kartu komputer; adaptor telepon; agitator magnetik untuk penggunaan laboratorium; akselerator grafis; alarm asap;
alarm keamanan; alarm pintu elektronik; alas kaki untuk perlindungan dari bahaya biologis; alas kaki untuk perlindungan
terhadap api; alas kaki untuk perlindungan terhadap iradiasi; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan; alas kaki
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran; alas kaki untuk perlindungan terhadap tumpahan bahan kimia; alas mouse; alat analisis kelembaban kulit, bukan
untuk keperluan medis; alat analisis makanan; alat dan instrumen multimedia; alat dan instrumen pengajaran; alat dan
instrumen pensinyalan; alat dan instrumen radio; alat dan instrumen survei; alat dan instrumen untuk mengukur dan
mengendalikan; alat elektronik Global Positioning System [GPS]; alat holografi; alat ionisasi tidak untuk pengolahan udara
atau air; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat kendali jarak jauh *; alat kontrol jarak jauh untuk kompresor; alat kontrol
jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; alat
kontrol jarak jauh untuk pompa vakum; alat kontrol keamanan; alat kontrol pencahayaan; alat kromatografi cair untuk
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penggunaan laboratorium; alat magnetic resonance imaging [MRI], bukan untuk tujuan medis; alat navigasi satelit; alat
navigasi untuk kapal; alat pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; alat pemantauan, selain
untuk keperluan medis; alat pembersih kepala magnetik; alat pembicara; alat pendeteksi ranjau; alat pengacau radar; alat
pengajaran; alat pengatur, listrik; alat pengolah data elektronik; alat pengolah kata; alat pengujian genetik untuk tujuan ilmiah;
alat pengukur kecepatan; alat pengukur kecepatan [fotografi]; alat pengukur luminescence; alat pengukur panjang; alat
pengukur radiasi; alat pengukur radioaktivitas; alat pengukur suara; alat pengukur untuk pengeluaran parfum dalam jumlah
yang terukur; alat pengukur, listrik; alat penulis sandi magnetik; alat penyalaan, listrik, untuk menyalakan dari kejauhan; alat
perekam dan reproduksi suara; alat perekam suara; alat perekam suara dan gambar; alat spektrograf; alat stereoskopik; alat
telegraf manual; alat telemetering; alat telemetering kendali jarak jauh; alat transmisi suara; alat uji semi-konduktor; alat ukur;
alat ukur dan instrumen; alat ukur radiasi; alat ukur radioaktivitas; alat ukur resistensi; alat ukur tinggi badan; amplifier gitar;
amplifier stereo; analisa kuantum resonansi magnetik; analisis laboratorium penelitian untuk mengukur, menguji dan
menganalisis darah dan cairan tubuh lainnya; antarmuka untuk komputer; antena frekuensi radio; antena microwave; antena
radar; antena radio; antena radio dan televisi; antena satelit; antena sinyal radio; aparat peringatan keamanan; aparatus dan
instrumen bahari; aparatus dan instrumen ilmiah, optik, pengukur, pensinyalan dan pengecekan; aparatus dan instrumen
xerografis; aparatus dan penerima telepon; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; aparatus frekuensi tinggi;
aparatus pengatur panas; aparatus penguat gen untuk penggunaan laboratorium; aparatus pengukur fluida; aparatus sinyal
kereta api, bercahaya atau mekanis; aplikasi multimedia interaktif dan program komputer untuk digunakan sehubungan
dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu
hadiah dan kartu diskon; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi
perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; array berlebihan dari
pengontrol disk [RAID] independen; aturan pengukuran; bagian komponen untuk antena; baju zirah; baki laboratorium; balon
meteorologi; bantalan hidung sunglass; bantalan hidung untuk kacamata; bantalan lutut untuk pekerja; bantalan pendingin
komputer notebook; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; barel lensa untuk mikroskop; barometer; batang pengukur;
baterai galvanik; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai listrik isi ulang; baterai lithium; baterai lithium-ion; baterai nikel-
kadmium; baterai pengapian; baterai penyimpanan nikel-kadmium; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai yang dapat
diisi ulang; benang pengenal untuk kabel listrik; berburu teropong; berenang mengapung untuk tujuan keamanan; betatron
industri; bevel geser; bingkai kacamata berlensa; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam; bingkai untuk kacamata hitam;
bingkai untuk transparansi fotografi; blok terminal tanah; boneka resusitasi [alat pengajaran]; botol media untuk penggunaan
laboratorium; botol reagen untuk penggunaan laboratorium; buffer komputer; buku elektronik non-fiksi yang direkam di media
komputer; busur derajat [alat ukur]; busur derajat penuh; busur derajat setengah lingkaran; cadangan peralatan catu daya
listrik selain generator; cakram laser; cartridge game untuk digunakan dengan peralatan game elektronik; catu daya switching
frekuensi tinggi; catu daya tegangan tinggi; cermin inspeksi; cermin inspeksi teleskopik untuk penggunaan otomotif; cermin
untuk memeriksa pekerjaan; cetakan holografik; chip komputer; chip semi-konduktor; chip silikon; chipset grafis; chipset
komputer; chipset komputer untuk digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; cincin pintar;
cincin sizers; compact disc; compact disc [audio-video]; compact disc [hanya membaca memori]; compact disc dan CD-ROM
interaktif; compact disc yang direkam; corong pemisah untuk penggunaan laboratorium; corong untuk penggunaan
laboratorium; countertops laboratorium; database elektronik direkam pada media komputer; daun jendela [fotografi]; daun
jendela untuk kamera; detektor gas yang mudah terbakar elektronik genggam; detektor gerak; detektor inframerah; detektor
panas; detektor radar; detektor radiasi; detektor radon; dimmer cahaya; disc rekaman suara; disk game komputer; display
augmented reality yang dipasang di kepala; display holografik yang dipasang di kepala; display kepala-up untuk kendaraan
bermotor; dompet penyimpanan disesuaikan untuk compact disc; dosimeter radiasi; drive dalam keadaan solid; drive dan
driver disk komputer; dudukan diadaptasi untuk PC tablet; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan disesuaikan
untuk laptop; dudukan mikrofon; dudukan ponsel untuk kendaraan; dudukan untuk peralatan fotografi; dudukan untuk telepon
seluler; engsel untuk bingkai kacamata; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung diadaptasi
untuk smartphone; film pelindung disesuaikan untuk telepon seluler; film pelindung yang disesuaikan untuk layar ponsel
cerdas; film pemisahan warna; film slide, terbuka; filter frekuensi radio; filter kapasitansi induktansi; filter layar komputer; filter
layar untuk komputer dan televisi; filter lensa untuk kamera; firmware komputer; flare jalan raya, tidak meledak atau kembang
api; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; frame monitor komputer; frame untuk kacamata dan pince-nez;
freeware; galvanometer; gambar holografik; gasifiers untuk penggunaan laboratorium; gasometer [alat ukur]; gateway cerdas
untuk analisis data waktu-nyata; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik lainnya; gelang pintar
yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; gelas gletser; gelas ukur; gelas untuk penggunaan laboratorium; gender
changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; generator frekuensi tinggi selain untuk penggunaan medis; generator fungsi;
generator medan magnet selain untuk penggunaan medis; generator pulsa selain untuk penggunaan medis; generator pulsa
untuk penghitung revolusi elektronik; generator sinyal; go / no-go gauges; go / no-go plug gauges; gravimeters; grid dip meter;
groupware komputer; gulungan [fotografi]; gulungan magnetik; gulungan untuk kamera; gyrocompasses; gyrometer; handset
telekomunikasi seluler; hard disk untuk komputer; hard drive untuk komputer; headphone; headphone dengan radio built-in;
headphone in-ear; headphone musik; headphone nirkabel dengan radio built-in; headphone peredam bising; headphone
stereo; headset; headset handsfree untuk telepon seluler; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; headset
nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; headset telepon; headset untuk game realitas virtual; headset untuk telepon;
headset untuk telepon seluler; heat sink untuk digunakan di komputer; heliograf; helm berkendara; helm pelindung; helm
pelindung untuk anak-anak; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk
pengendara sepeda; helm pelindung untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk tinju; helm pemukul bisbol; helm
pengaman; helm penyolder; helm skateboard; helm ski; helm snowboarding; helm softball; helm untuk hoki es; helm untuk
pengendara sepeda motor; hidrofon; hidrometer; hologram; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; hub jaringan
komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; iluminometer; indikator kecepatan; indikator kemiringan; indikator level;
indikator level oli untuk kendaraan; indikator tingkat bahan bakar untuk kendaraan; induktor [listrik]; inkubator untuk kultur
bakteri; inkubator untuk penggunaan laboratorium; instrumen dan mesin uji material; instrumen matematika; instrumen
meratakan; instrumen meteorologi; instrumen navigasi; instrumen penempatan suara; instrumen pengujian gas; instrumen
pengujian material; instrumen untuk mengukur panjang; instrumen yang mengandung  kanta mata; interferometer; interkom;
inverter [listrik]; jaket keselamatan; jaket pelampung untuk hewan peliharaan; jam tangan pintar; jam tangan pintar
menggabungkan fungsi permainan elektronik; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; jaring pengaman;
jaring untuk perlindungan terhadap kecelakaan; jaringan area lokal; jarum suntik dispenser yang dapat digunakan kembali
untuk penggunaan laboratorium; jarum untuk pemain rekaman; jig [alat ukur]; joint meter [alat ukur]; joystick untuk digunakan
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dengan komputer, selain untuk video game; kabel gitar; kabel jack; kabel komputer; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral;
kabel listrik yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel mikrofon; kabel modem; kabel relay radio; kabel resistensi; kabel telegraf;
kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabinet aliran laminar untuk penggunaan laboratorium; kacamata dan masker untuk
perlindungan terhadap debu; kacamata hitam untuk binatang; kacamata hitam untuk hewan peliharaan; kacamata multifokal;
kacamata olahraga; kacamata opera; kacamata pelindung; kacamata pelindung untuk anjing; kacamata pelindung untuk
hewan; kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik]; kacamata pintar;
kacamata salju; kacamata scuba; kacamata ski; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor;
kacamata untuk perlindungan terhadap debu; kacamata visi malam; kalender desktop elektronik; kalender meja elektronik;
kaliper geser; kalkulator elektronik genggam; kamera digital kompak; kamera helm; kamera inframerah; kamera multiguna;
kamera retina, selain untuk penggunaan medis; kamera spion untuk kendaraan; kamera yang diaktifkan gerak; kamus
elektronik; kamus elektronik genggam; kapal pembakaran untuk penggunaan laboratorium; kartrid permainan komputer; kartrid
tinta, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin
fotokopi; kartu [RAM] memori akses acak; kartu antarmuka untuk komputer; kartu antarmuka untuk peralatan pemrosesan
data; kartu bank yang dikodekan secara magnetis; kartu biaya yang dikodekan secara magnetis; kartu debit yang dikodekan
secara magnetis; kartu ekspansi memori; kartu grafis; kartu grafis komputer; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis;
kartu identifikasi elektronik; kartu identitas, disandikan; kartu identitas, magnet; kartu jaringan antarmuka; kartu komputer
jaringan area lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke
jaringan komputer; kartu kunci elektronik; kartu kunci yang dikodekan secara magnetis; kartu memori IC [sirkuit terpadu]; kartu
memori untuk kamera; kartu memori untuk mesin video game; kartu microchip; kartu pembayaran yang dikodekan secara
magnetis; kartu plug-in komputer; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu suara; kartu telepon magnetik; kartu yang dikodekan
secara magnetis untuk membawa data; kaset game komputer; kaset pembersih kepala [perekaman]; kaset pembersih kepala
untuk perekam kaset audio; kaset pembersih kepala untuk perekam video; kaset permainan komputer; kasing kulit untuk
telepon seluler; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus pelindung untuk pemutar MP3; kasus pelindung
untuk telepon seluler; katup pengaman untuk penutup aliran dalam konstruksi sumur [katup solenoid]; katup solenoid [sakelar
elektromagnetik]; kawat sekering; kendali jarak jauh untuk proyektor; kepala pelatihan tata rambut [peralatan pengajaran];
kerucut keamanan jalan raya; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard untuk ponsel; keyboard untuk
smartphone; keypad komputer; keypad untuk alarm keamanan; kit hands-free untuk ponsel; kit hands-free untuk telepon;
klakson untuk pengeras suara; klip hidung untuk penyelam; klip hidung untuk penyelam dan perenang; klip hidung untuk
perenang; kombinasi karbon monoksida dan detektor asap; kompas laut; kompas magnetik; kompas magnetik untuk survei;
kompas untuk mengukur; komponen untuk komputer; komputer; komputer genggam; komputer komunikasi; komputer laptop;
komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer pribadi genggam; komputer super; komputer
tablet; komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer, video dan program serta piranti lunak permainan
elektronik interaktif; komutator; kondensor mikroskop; konektor busi bulat; konektor listrik terisolasi; kontrol jarak jauh
inframerah; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm;
kontrol jarak jauh untuk radio; kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol jarak jauh untuk televisi; konverter DC / DC profil rendah;
konverter frekuensi; konverter tingkat; kotak geser [alat ukur]; kotak persimpangan [listrik]; kotak untuk baterai; kristal galena
[detektor]; kunci dikendalikan frekuensi radio; kunci elektronik; kunci elektronik untuk mobil; kunci magnetik; kunci pintu
elektronik; kunci untuk kendaraan, listrik; kunci, elektronik; kunci, listrik; kurung pemasangan speaker; label dengan chip
identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; label dengan kode yang dapat dibaca mesin; label elektronik; label magnetik;
label yang dikodekan secara magnetis; laktodensimeter; laktometer; lampu indikator untuk peralatan telekomunikasi; lampu
keamanan helm [lampu keamanan berkedip]; lampu mikroskop; lampu sinyal; lanyard untuk memegang kacamata; lanyard
untuk memegang kartu identitas magnetik; lanyard untuk memegang kartu identitas yang disandikan; layar [fotografi]; layar
dioda pemancar cahaya kuantum dot; layar gambar bergerak; layar holografik; layar komputer; layar kristal cair layar besar
[LCD]; layar neon; layar radiologi untuk keperluan industri; layar taktil [elektronik]; layar untuk photoengraving; lead terdengar;
lengan persimpangan untuk serat optik; lengan robot untuk keperluan laboratorium; lengan sambungan untuk kabel listrik;
lensa kacamata; lensa kacamata kosong; lensa makro untuk kamera; lensa pembesar; lensa pengganti untuk kacamata; lensa
tele untuk kamera; lensa untuk astrofotografi; lensa untuk kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa untuk
kamera video; lensa untuk mikroskop; lensa untuk pelindung wajah pekerja; lensa untuk peralatan fotografi; lensa untuk
teropong; lensa untuk topeng pelindung pekerja; lensa zoom untuk kamera; lentera sinyal; level [instrumen untuk menentukan
horisontal]; leveling rods untuk survei; leveling staffs [instrumen survei]; limiter [listrik]; lingkaran arus terpadu; liquid crystal
display [LCDs] untuk teater rumah; lompat kabel mulai; lonceng sinyal; magnet; magnet kulkas; magnet untuk keperluan
industri; manipulator untuk operasi jarak jauh dari lengan robot; manometer tekanan tinggi; mask aligners; masker gas; masker
pelindung; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pernapasan, selain untuk pernapasan
buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; media data magnetik; media yang direkam;
media yang direkam dan dapat diunduh; mekanisme penguncian elektronik untuk brankas; mekanisme untuk peralatan yang
dioperasikan dengan koin; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan secara berlawanan; memindai probe mikroskop;
memperbaiki tabung; memutar lampu pensinyalan; menampilkan dioda pemancar cahaya kuantum dot; menandai gauges
[bengkel tukang kayu]; menandai pelampung; menerima antena untuk siaran satelit; mengintensifkan layar untuk film sinar-X;
mengukur dan mengendalikan perangkat untuk teknologi pendingin udara; mengukur ember; mengukur penguasa; mengukur
sendok; menyelamatkan suar pensinyalan laser; merekam alat dan instrumen bermain; mesin dan instrumen pengujian
kekasaran permukaan; mesin dan instrumen pengukur ulir; mesin dan instrument pengukuran dan pengujian; mesin elektronik
untuk membaca kartu kredit; mesin elektronik untuk merekam operasi keuangan; mesin faktur; mesin hitung dan penyortiran
uang; mesin karaoke; mesin kartu untuk kantor; mesin uji kekerasan logam; mesin uji kekuatan logam; meter cairan; meter
daya frekuensi radio; meter frekuensi; meter gas; meter gas putar; meter jarak laser menjadi alat ukur; meter kecepatan; meter
kelembaban; meter kelembaban tanah; meter konsumsi bahan bakar; meter millivolt; meter pemanas; meter pencari satelit;
meter resistensi isolasi; meter untuk memeriksa konsumsi tinta; meter untuk menguji kelembaban; meter untuk mengukur
aliran gas; meter untuk mengukur alkalinitas; meter untuk mengukur arus; meter untuk mengukur arus listrik; meter untuk
mengukur nilai parameter listrik; meter untuk mengukur tegangan; meter untuk mengukur tegangan listrik; metronom mekanik;
microchips [perangkat keras komputer]; microfiche; mikrofon; mikrofon handsfree untuk ponsel; mikrofon untuk peralatan
telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi; mikrokontroler; mikroprosesor aman; mikroprosesor multi-inti;
mikroskop; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED]; mikroskop fluoresensi; mikroskop metalurgi; mikroskop stereo stereo;
mikroskop untuk operasi; mikrotom; mirror [optik]; mixer gas untuk penggunaan laboratorium; modem; modem internal; modul
beban elektronik; modul sirkuit terpadu; modulator frekuensi radio; monitor [LED] pemancar cahaya; monitor [perangkat keras
komputer]; monitor [program komputer]; monitor aliran gas; monitor komputer; monitor layar komputer; monitor liquid crystal
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display [LCD]; monitor tablet; monopod untuk kamera; motherboard; motherboard komputer; motherboard komputer dan
motherboard; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse [periferal komputer]; mouse komputer nirkabel;
multimeter untuk mengukur arus listrik; multimeter untuk mengukur hambatan listrik; multimeter untuk mengukur tegangan
listrik; multiplexer telekomunikasi; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan
perangkat nirkabel; netbook [komputer]; odometer; ohmmm; oktan; opacimeter; operator data yang dapat dibaca mesin;
operator data yang dapat dibaca mesin direkam dengan program; osilator kristal kuarsa; pager radio; pakaian bertahan hidup;
pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian pelindung yang terbuat dari bahan tahan
balistik; pakaian pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian reflektif dan pakaian untuk
pencegahan kecelakaan; pakaian terisolasi untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; paket perangkat lunak
terintegrasi; panel display dioda pemancar cahaya kuantum dot; panel indikator elektronik; panel layar kristal cair [LCD]; panel
sinyal, bercahaya atau mekanis; panel surya untuk produksi listrik; panel tampilan dioda pemancar cahaya; papan akselerator
komputer; papan akselerator multimedia; papan indikator elektronik; papan kabel dicetak multilayer; papan komputer; papan
memori; papan tulis interaktif elektronik; parabola; pasang pengukur; pedal efek elektronik untuk alat musik; pedal efek
elektronik untuk digunakan dengan amplifier suara; pedal efek suara untuk alat musik; pelampung; pelampung cincin untuk
digunakan dalam penyelamatan air; pelampung navigasi; pelampung sinyal; pelindung gelombang; pelindung gigi *; pelindung
layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari
kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus
untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung
layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar
tablet; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk
pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi
untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk
kamera; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk layar tablet;
pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pembaca elektronik;
pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pemutar media
portabel; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk jam
tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk jam
waktu; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk layar
komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk layar
laptop; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat
dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan
[TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang
secara khusus disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang
secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk smartphone; pelindung wajah pelindung pekerja; peluit olahraga; pemancar dan penerima radio; pemancar
jarak jauh; pemancar kontrol jarak jauh; pemancar nirkabel; pemancar radar; pemancar radio untuk kontrol jarak jauh;
pemancar satelit; pemancar telepon; pemandangan busur teleskopik untuk memanah; pemandangan lensa teleskopik;
pemandian air laboratorium; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pembaca [peralatan pemrosesan data]; pembaca
kartu memori; pembaca kartu pintar; pembaca kode batang; pembaca lempeng mikro; pembaca mikrofilm; pembaca strip
magnetik; pembanding; pembatasan keamanan, selain untuk kursi kendaraan dan peralatan olahraga; pembawa data
magnetik dan optik; pembawa data magnetik, disc perekaman; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk peralatan
rumah tangga; pemegang dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang hands-free untuk telepon seluler; pemegang
untuk gulungan listrik; pemindai gambar; pemindaian mikroskop elektron; pemisah magnetik untuk penggunaan ilmiah;
pemutar CD; pemutar rekaman; pemutar video kombinasi dan perekam; pena cahaya; penanda hemline; penangkal petir;
pencari jangkauan; pencari jangkauan untuk kamera; pencari jarak untuk golf; pencari kedalaman laut; pendeteksi logam;
penerima data seluler; penerima frekuensi radio; penerima kendali jarak jauh; penerima nirkabel; penerima radar; penerima
radio untuk kontrol jarak jauh; penerima satelit; penerima telepon; penganalisa gambar; penganalisa mesin kendaraan
terkomputerisasi; penganalisa spektrum; penganalisa ukuran nanopartikel; pengatur panas; pengatur waktu dapur; pengatur
waktu dapur, elektronik; pengatur waktu telur mekanis; pengatur waktu untuk kamera; pengekangan keselamatan menjadi
peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh, selain peralatan olahraga; pengendali nirkabel untuk
memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan dari jarak jauh; pengendali nirkabel untuk memonitor dan
mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh; pengeras
suara; pengeras suara dengan amplifier built-in; pengering kaca untuk penggunaan laboratorium; pengganti bantalan telinga
untuk headphone; penggaris [alat ukur]; penghalang cahaya; penghapus pita magnetik; penghitung konsumsi bahan bakar;
pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya joystick; pengisi daya listrik; pengontrol nirkabel untuk memantau dan
mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol untuk peralatan game; penguasa yang membesar; penguat
frekuensi radio; penguat gambar; pengubah gender [adaptor kabel]; pengubah gender untuk kabel koaksial; penguji alarm
asap; penguji speedometer; pengukur; pengukur bahan bakar; pengukur bensin; pengukur cincin induk; pengukur dering;
pengukur dering no-go; pengukur feeler busi; pengukur hujan; pengukur jarak elektronik; pengukur level; pengukur regangan;
pengukur sekrup-tapping; penjaga kepala untuk karate; penjaga kepala untuk olahraga; penjaga kepala untuk tinju; penjaga
mulut untuk olahraga; penutup lensa untuk kamera; penutup pengaman untuk soket listrik; penyangga handset telepon dalam
mobil; penyearah [listrik]; penyelenggara elektronik genggam; penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; perabot khusus
dibuat untuk laboratorium; perahu karet [sekoci]; peralatan antar komunikasi; peralatan dan instrumen ilmiah; peralatan dan
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instrumen laboratorium; peralatan dan instrumen penerima satelit dan transmisi; peralatan dan instrumen pengajaran dan
pengajaran; peralatan dan instrumen telekomunikasi; peralatan dan peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa;
peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis;
peralatan heliografi; peralatan ilmiah; peralatan instruksional; peralatan interpretasi simultan; peralatan karaoke; peralatan
keamanan untuk lift; peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan keselamatan lalu lintas kereta api; peralatan
komputer; peralatan komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan kromatografi gas untuk penggunaan
laboratorium; peralatan laboratorium untuk memotong spesimen; peralatan pelabelan kode batang elektronik genggam;
peralatan penerima dan pemancar radio; peralatan pengajaran dan pengajaran; peralatan pengolah kata; peralatan pengujian
dan kalibrasi komponen komputer; peralatan radar; peralatan radio dan televisi; peralatan radiologis untuk keperluan industri;
peralatan rekaman suara; peralatan reproduksi suara; peralatan seismografi; peralatan tampilan video yang dipasang di
kepala; peralatan teknologi informasi; peralatan telekomunikasi; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan
telekomunikasi untuk digunakan dengan jaringan seluler; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan sinyal digital dan
analog; peralatan telepon; peralatan telepon nirkabel; peralatan telepon seluler dengan sistem faksimili bawaan; peralatan
terminal telepon; perangkat dan peralatan telekomunikasi; perangkat handsfree untuk telepon seluler; perangkat input untuk
komputer; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen
basis data; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi
blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan
diagnosa optik; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat
keras jaringan area lokal [LAN]; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan
untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong pelindung
layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat keras komputer untuk
perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan;
perangkat keras telekomunikasi; perangkat keras untuk pemrosesan data; perangkat lunak; perangkat lunak analisis wicara;
perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak antarmuka pengguna grafis; perangkat lunak anti-virus komputer yang
direkam; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler;
perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan
transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak game
komputer yang direkam untuk perjudian; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak hiburan interaktif untuk digunakan
dengan komputer; perangkat lunak interaktif; perangkat lunak keamanan; perangkat lunak komposisi musik; perangkat lunak
komputer; perangkat lunak komputer chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global
dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke
database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan
koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet; perangkat lunak komputer dan program yang digunakan untuk
reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak komunikasi
untuk menghubungkan jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan pengguna jaringan
komputer; perangkat lunak kontrol pencahayaan untuk digunakan dalam fasilitas komersial dan industri; perangkat lunak
kontrol proses industri; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak metronom; perangkat lunak open-source
[OSS]; perangkat lunak pemindaian; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pengenalan
gambar; perangkat lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak pengenalan suara; perangkat lunak pengoperasian jaringan
area lokal [LAN]; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak penyusun; perangkat lunak permainan elektronik;
perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik untuk
perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer dan manual dalam format
elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan
perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam;
perangkat lunak perpesanan internet; perangkat lunak persiapan pajak; perangkat lunak screen saver komputer; perangkat
lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak simulasi untuk digunakan
dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan;
perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak telekomunikasi; perangkat lunak untuk analisis data bisnis;
perangkat lunak untuk desain robotika; perangkat lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat lunak untuk
membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal dan jaringan global;
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit yang aman; perangkat lunak untuk memproses gambar, grafik dan
teks; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan komputer; perangkat lunak untuk
otomatisasi proses robot; perangkat lunak untuk pemrograman robotika; perangkat lunak untuk pengenalan karakter optik;
perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS; perangkat lunak untuk sistem navigasi satelit; perangkat lunak untuk smartphone;
perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat memori komputer; perangkat memori semi-konduktor; perangkat memori
untuk digunakan dengan peralatan pemrosesan data; perangkat navigasi satelit; perangkat pelabelan kode batang elektronik
genggam; perangkat pencitraan elektronik; perangkat pengawasan keamanan; perangkat penyimpanan data komputer;
perangkat penyimpanan memori; perangkat periferal komputer; perangkat semi-konduktor; perangkat telekomunikasi seluler;
perangsang statis; percikan api; peredam cahaya [regulator], listrik; perekam kilometer untuk kendaraan; pergi pengukur
dering; periferal dan aksesori komputer; perisai pelindung genggam untuk digunakan oleh polisi; perisai samping untuk
kacamata; permainan interaktif, khususnya, program komputer dan permainan video berupa konten video dari gambar
bergerak, program televisi, atau video musik; pertukaran telekomunikasi; pintu lemari magnetik menangkap; pipet
laboratorium; piring holografik; pirometer; pita magnetik; pita pengukur; pita rekaman suara; pointer elektronik pemancar
cahaya; pointer laser; ponsel [perangkat telekomunikasi]; ponsel pintar; port paralel komputer; port serial komputer; printer
dampak; printer foto elektronik genggam; printer ink-jet; printer jaringan; printer kode batang; printer label kode genggam
elektronik; printer laser; printer warna; printer xerografis; program dan perangkat lunak komputer; program game interaktif,
komputer, video dan elektronik yang dapat diunduh; program game komputer yang direkam; program komputer; program
komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer
dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer dan perangkat lunak untuk digunakan
bersama dengan penyediaan penghubung dalam bentuk perangkat penghubung atau program penghubung untuk komputer
antara komputer dan peralatan periferal; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program
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komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer dan
perangkat lunak untuk perangkat komunikasi, yaitu program dan perangkat lunak yang memungkinkan telekomunikasi/koneksi
lokal atau global antara perangkat elektronik konsumen, perangkat komunikasi nirkabel, base stasiun, dan/atau
peralatan/fasilitas telekomunikasi; program komputer dan sistem operasi untuk kartu cip, yaitu, perangkat lunak yang
digunakan dalam sistem identifikasi dan deteksi untuk keperluan mengidentifikasi seseorang, autentikasi dokumen dan
menemukan dan mengidentifikasikan kendaraan; program komputer disimpan dalam bentuk digital; program komputer
multimedia interaktif; program komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan (cloud
computing); program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk digunakan dalam melacak status
berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para
pemain lain dari semua tingkat kecakapan; program komputer untuk digunakan dalam mengakses dan melihat infrastruktur
dan sistem jaringan komputer; program komputer untuk digunakan dalam mengakses, menavigasi, menjelajahi, dan
mentransfer informasi, dan mendistribusikan dan melihat program komputer; program komputer untuk digunakan dalam
perdagangan saham dan obligasi; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi; program komputer untuk
karaoke dengan fungsi penilaian yang dapat diunduh melalui terminal komputer elektronik; program komputer untuk
manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk media pembelajaran; program
komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di komputer dan jaringan
komputer; program komputer untuk mengakses berbagai basis data dalam bidang bisnis; program komputer untuk mengakses
dan menggunakan Internet; program komputer untuk mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer untuk
mengedit gambar, suara dan video; program komputer untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program komputer
untuk menghasilkan musik; program komputer untuk menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer;
program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk mengukur
dan mengontrol aliran air; program komputer untuk mengukur dan mengontrol suhu air; program komputer untuk navigasi dan
penggunaan bantuan pengemudi dengan drone militer dan sipil; program komputer untuk pemrosesan data; program
komputer untuk perangkat pemutar audio dan/atau video, program komputer untuk menghubungkan perangkat elektronik
konsumen ke perangkat komunikasi nirkabel, program komputer untuk mengendalikan dan menggunakan sirkuit terpadu;
program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan elektronik
mata uang virtual; program komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; program komputer untuk video dan permainan
komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses dan melihat infrastruktur dan sistem
jaringan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses, menavigasi, menjelajahi, dan
mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk
permainan video dan komputer; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten
digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer yang direkam;
program komputer yang menggabungkan fungsi kecerdasan artifisial; program komputer, dapat diunduh; program komputer,
direkam; program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer terekam; program pengoperasian komputer,
direkam; program pengoprasian komputer terekam; program perangkat lunak komputer; program perangkat lunak komputer
berupa sumber daya dalam permainan; program perangkat lunak komputer untuk integrasi file teks, foto, grafik, audio dan
video ke dalam aplikasi multimedia pengiriman interaktif; program perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi
perangkat lunak computer, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan golf; program permainan
elektronik; program permainan komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet; program permainan
komputer dengan multipemain; program permainan komputer interaktif; program permainan komputer multimedia interaktif;
program permainan komputer online interaktif multi pemain; program permainan komputer yang dapat diunduh; program
permainan komputer yang dapat diunduh.; program permainan komputer, pengontrol permainan video, yaitu, kendali jarak
jauh, joystick, bantalan lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video, headphone, keyboard dan
mouse pemrosesan data, semua untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform permainan video, mouse
pemrosesan data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan set-top box dalam bentuk
decoder; program permainan komputer, permainan LCD yang dapat dibawa.; program permainan untuk mesin permainan
video arcade; program sistem operasi jaringan; program sistem operasi jaringan untuk ponsel; program untuk komputer;
program utilitas komputer; program utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas komputer untuk manajemen file;
program utilitas komputer untuk pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang dapat diunduh; program video game
interaktif; program yang direkam untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; program-program komputer untuk
mengakses, melihat-lihat (browsing) dan menelusuri database secara sambung-langsung (online); program-program komputer
untuk mengelola pranikah, pernikahan, dan acara-acara dan logistik-logistik setelah pernikahan, termasuk untuk berbagi
rincian-rincian pernikahan, ide-ide, undangan-undangan, dan fotografi secara elektronik, dan untuk pengumuman undangan-
undangan pernikahan; program-program komputer untuk mewarnai dan menggambar yang menampilkan kegiatan
pembelajaran ekspresi kreatif untuk anak; program-program komputer yang dapat diunduh; prosesor efek gitar; prosesor multi-
core; prosesor satelit; prosesor sinyal; prosesor suara; prosesor suara multichannel; proyektor geser; proyektor home theater;
proyektor liquid crystal display [LCD]; proyektor multimedia; proyektor suara; quantum dot light-emitting diode [QLED];
quantum dots [bahan semi-konduktor kristal]; radar patroli maritim; radio; radio laut; radio menggabungkan jam; radio
menggabungkan jam alarm; radio seluler; radio untuk kendaraan; radiometer; radiometer untuk digunakan dalam penelitian;
radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api; radome [kubah radar] untuk
pesawat; rak disesuaikan untuk amplifier; rak laboratorium; rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; rak
pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras telekomunikasi; rakit yang menyelamatkan jiwa; rakitan kunci elektronik;
rambu-rambu jalan, bercahaya; rambu-rambu jalan, bercahaya atau mekanis; rana melepaskan [fotografi]; rantai survei;
rebreathers untuk menyelam; reflektor untuk digunakan dalam fotografi; reflektor untuk sinyal lalu lintas; reflektor untuk
teleskop; refraktometer; refraktor; regulator pencahayaan panggung; regulator tegangan induksi; regulator tegangan statis;
regulator untuk digunakan dalam scuba diving; rekam pemain yang menggabungkan pemutar CD; rekam turntable; rekaman
suara dan video; rekaman suara musikal; rekaman video dan kaset; rekaman video musikal; relay menempel; relay untuk
stasiun radio dan televisi; repeater frekuensi radio; repeater untuk stasiun radio dan televisi; resistensi, listrik; respirator untuk
menyaring udara; respirator, selain untuk respirasi buatan; rheometer; rheostat; riflescopes teleskopik; rilis rana untuk kamera;
robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot laboratorium; robot pengajar; robot pengintai keamanan; robot taktis; robot
telepresence; roda pengukur; rompi keselamatan untuk ski air; rompi penusuk; rompi penyelamat untuk anjing; rotary
encoders; router jaringan; router jaringan komputer; router nirkabel; ruang oksigen hiperbarik, bukan untuk tujuan medis;
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sabuk Keselamatan; sabuk dukungan untuk pekerja; sakarometer; sakelar jaringan komputer; sakelar lampu; sakelar merkuri;
sakelar, listrik; sampel spesimen, selain untuk keperluan medis; sampul pelindung untuk pembaca buku elektronik; sandaran
tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan
untuk digunakan dengan periferal komputer; sandaran tangan untuk pengguna mouse komputer; sarung  untuk laptop; sarung
pelindung untuk smartphone; sarung tangan data elektronik; sarung tangan untuk penyelam; sarung tangan untuk
perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; sarung
tangan untuk perlindungan terhadap sinar-X untuk keperluan industri; satelit navigasi; scanner [peralatan pemrosesan data];
scanner elektronik genggam; scanner genggam; seismograf; sekering; sekoci tiup; sekrup mikrometer untuk instrumen optik;
sel galvanik; sel penyimpanan bahan bakar sebagai bagian struktural kendaraan; selimut survival menjadi selimut termal untuk
mempertahankan panas tubuh; selimut survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh terhadap
hipotermia; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung pelindung untuk kabel serat optik; semikonduktor [sirkuit
terpadu]; semikonduktor sirkuit terpadu; sendok ukur; senjata radar untuk acara olahraga; sensor [alat ukur], selain untuk
penggunaan medis; sensor gas; sensor gerak; sensor gerak untuk lampu keamanan; sensor gerak untuk permainan komputer
dan video; sensor inframerah; sensor jarak; sensor suhu jarak jauh; sensor tingkat; sensor tingkat cair; sensor tingkat oli;
sensor untuk melacak proyektil dalam penerbangan; sensor untuk menentukan akselerasi; sensor untuk menentukan
kecepatan; sensor untuk menentukan posisi; sensor untuk menentukan suhu; sensor untuk peralatan input data waktu nyata;
sensor untuk peralatan output data waktu nyata; sensor untuk perangkat yang diaktifkan dengan Internet of Things [IoT];
sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pelindung; sepatu
pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan
atau cedera; sepatu untuk perlindungan terhadap api; sepatu untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu untuk perlindungan
terhadap kecelakaan; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan kebakaran; sepatu untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan api; serat optik nonlinear; server internet; server intranet; server jaringan; server jaringan komputer;
server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; server surat elektronik; set kuadrat [alat ukur]; set
radiotelegraphy; set telepon radio; simulator pelatihan olahraga; simulator untuk kemudi dan kontrol kendaraan; singkatan
untuk digunakan dengan mikroskop yang beroperasi; sinyal kabut, tidak mudah meledak; sinyal, bercahaya atau mekanis;
sirene untuk kendaraan; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan
yang menyimpan program permainan komputer; sirkuit logika; sirkuit mikro; sirkuit terpadu elektronik; sirkuit terpadu skala
besar; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk
penggunaan medis; sistem alamat publik; sistem alarm kebocoran gas; sistem deteksi gas; sistem home theatre; sistem
interpretasi simultan; sistem keamanan untuk elevator; sistem loudspeaker; sistem musik; sistem navigasi berbantuan satelit;
sistem navigasi satelit; sistem operasi komputer; sistem operasi robot [ROS]; sistem pengukuran laser; sistem servo untuk
flowmeters; sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras suara; sistem
stereo; sistem stereo hi-fi; sistem suara kesetiaan tinggi; skala surat; slide mikroskop; slide mikroskop untuk penggunaan
laboratorium; slide-aturan; smartphone dalam bentuk arloji; smartphone modular; smartwatches menggabungkan fungsi
telekomunikasi; snorkeling; snorkeling scuba; speaker nirkabel; speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media
portabel; speedometer untuk kendaraan; spektrofotometer; spektrofotometer untuk penggunaan laboratorium; spektroskopi
untuk penggunaan laboratorium; spherometer; spidol keamanan; starter untuk lampu listrik; stasiun cuaca nirkabel; stasiun
docking laptop; stereomikroskop; stills untuk percobaan laboratorium; straightedges [alat ukur]; strip spike yang dapat
digunakan dari jarak jauh digunakan untuk menghentikan mobil dengan menusuk ban; stroboskop; studio flash strobo; suar
bercahaya untuk tujuan keamanan atau peringatan; suar keselamatan bercahaya; suar penyelamatan, non-eksplosif dan non-
piroteknik; subwoofer; sulfitometer; superkomputer; switchboards; switchboards telekomunikasi; switchboards telepon;
switchbox [listrik]; synthesizer frekuensi; tablet grafis; tabung gelas untuk tujuan ilmiah; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio;
takometer; taksimeter; tali pengaman pekerja sebagai alat perlindungan untuk menahan dan menangkap jika terjatuh; tali
untuk kacamata hitam; tali untuk telepon seluler; tali untuk untuk kamera; tampilan light emitting diode [LED]; tampilan radar;
tanda keluar menyala; tanda neon; tanda-tanda LED elektronik; tanda-tanda iklan yang menyala; tanda-tanda jalan, mekanis;
tanda-tanda mekanik; tanda-tanda, bercahaya; tas komputer; tegakan retort; tekan tombol untuk lonceng; telecopiers; telepon;
telepon internet; telepon modular; telepon radio; telepon satelit; telepon umum; teleprinters; telerupters; teleskop; teleskop
puncak; teleskop transit meridian; televisi [LED] pemancar cahaya; televisi definisi tinggi; televisi liquid crystal display [LCD];
terminal aman untuk transaksi elektronik; terminal layar sentuh interaktif; termometer daging; termometer inframerah, bukan
untuk keperluan medis; teropong opera; terpal keamanan; tiang-tiang untuk antena nirkabel; timbangan Dapur; timbangan
dengan penganalisa massa tubuh; timbangan gantung untuk menimbang ikan; timbangan surat untuk keperluan rumah
tangga; tingkat semangat; tirai cahaya; titik akses jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer
jaringan; tolok ukur; tongkat komputer; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori
smartphone; tongkat selfie untuk digunakan dengan kamera digital; tongkat selfie untuk digunakan dengan smartphone;
tongkat selfie untuk ponsel; topeng berenang; topeng scuba; topeng selam kulit; transceiver radio; transceiver satelit;
transformator flyback; transformator step-down; transformator step-up; transformator tegangan tinggi; tudung lensa; tudung
lensa untuk kamera; tujuan [lensa] [optik]; tumpukan sel bahan bakar; tuner radio; tuner stereo; tungku untuk penggunaan
laboratorium; tutup kepala menjadi helm pelindung; tutup pelindung dan kasing untuk komputer tablet; tutup pelindung untuk
smartphone; ukuran; ukuran roh; unit bailout udara terkompresi untuk menyelam; unit display elektronik; unit enkripsi
elektronik; unit flash strobo; unit loudspeaker; unit memori semi-konduktor; unit penyimpanan hard disk drive miniatur; unit pita
magnetik untuk komputer; unit prosesor grafis [GPU]; voucher hadiah, disandikan; wafer matahari; wafer silikon; wafer silikon
kristal tunggal; wafer silikon untuk sirkuit terpadu===
===Adas manis bubuk; Adonan Pastri; Adonan makanan yang mengandung tepung; Adonan yang didinginkan; Andewi
(sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Arang aktif untuk makanan; Bahan campuran
minuman berbahan dasar kopi; Bahan dasar pizza; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan
pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak makanan; Bakpao; Bakpao rasa Kacang
Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa
bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bawang merah bubuk; Beras; Beras jepang;
Beras shirataki; Berego; Bihun Goreng; Biji selasih; Bika Ambon; Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit selai kacang; Biskuit
yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang;
Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung
tapioka; Bolo Kemojo; Bolu nanas; Brem; Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk bahan minuman
terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk ngo hiong; Bubuk
spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk membuat roti; Bubur; Bubur Ayam; Bubur jagung; Bumbu Gulai; Bumbu Kanji Rumbi;
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Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut goreng; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu mie goreng; Bumbu mie
kuah; Bumbu pindang bandeng; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup;
Bumbu ayam goreng; Bumbu bakmoy; Bumbu kari singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas;
Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Cabe Kering; Cairan
berbumbu untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran minuman berbahan dasar teh;
Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran tepung; Campuran untuk roti; Cendawan (truffles) dan pemanis-
pemanis coklat; Cendol; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari
bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack
[makanan ringan berbahan dasar tepung]; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Daun Mint Kering (bumbu); Daun jeruk purut
kering; Daun sirih kering (rempah-rempah); Dodol; Dodol sayur; Donat berlubang; Ekstra herbal (bumbu); Ekstra ragi untuk
makanan; Ekstrak coklat; Ekstrak kopi malt; Ekstrak ragi sebagai olesan; Ekstrak rempah-rempah; Enchilada [roti isi]; Es (air
yang dibekukan); Es ketan durian; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es kristal; Es pisang
ijo; Es silinder; Es sop durian; Es stik; Es teler; Es yang dapat dimakan berbahan dasar air dengan rasa yang dibekukan;
Extrac nira kelapa  (bumbu); GIS (bahan pemekar roti); Galamai (dodol khas Sumatera Barat); Gambir (Rempah-Rempah);
Gandos; Garam rumput laut; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang
diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gohok; Gula aren cair (ekstrak nira
kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula kacang; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula, pemanis alami, saus
pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hamburger sandwiches; Hasil produksi Madu; Hidangan
yang dimasak; Infus tanpa obat; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Jagung yang sudah diolah; Jawawut yang
dihancurkan; Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Jenang; Jenang ketan hitam; Jenang waloh; Jepa; Jinten bubuk; Jus jahe
[minuman]; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kapulaga bubuk; Kapusu; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap
manis; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Keju gembung [camilan jagung]; Kembang gula beku; Kembang
gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh
herbal dan/atau perasa buah-buahan; Keningar (bumbu dapur); Kepingan jagung; Kerak Telor; Keripik Bawang; Keripik
camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik sereal; Kerupuk; Kerupuk
Gendar; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa;
Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan rasa; Ketan bumbu;
Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat Sayur; Klabat; Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk;
Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh,
kakao dan penggantinya; Kue Akar Kelapa; Kue Bugis Betawi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Coklat Mente ( Cookies );
Kue Combro; Kue Cucur; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue
Gulung; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue
Lapis Kojo; Kue Lapis Sagu; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lumpang; Kue Muso; Kue Onde; Kue Padamaran; Kue Paso;
Kue Pia Saronde; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Satu; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju
spesial; Kue Sie Itek; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Tenteng; Kue bika ambon; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang
beku); Kue kering Perancis; Kue nanas; Kue semprong; Kue-kue; Kulit lumpia; Kunyit bubuk; Kunyit kering; Lalampa;
Lasagna; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian; Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi
berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan
dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan dan makanan
ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan penutup; Makanan penutup beku berupa air es
dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup mousse; Makanan
penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup
terbuat dari tepung; Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan
berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar tepung;
Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan
terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti;
Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji yang
mengandung (terutama) mie; Makanan yang mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik
berbahan dasar sereal; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Merica bubuk; Mie;
Mie Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Sagu; Mie Terbang; Mie Titi; Mie italia; Mie jepang; Mie
shirataki; Mie yang dibekukan hingga ke bagian dalam; Mie yang didinginkan; Milu Siram; Minuman barbahan dasar teh
termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar
madu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman
berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan
atau tanpa susu; Minuman es krim; Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kakao;
Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi
dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk
campuran buah beri; Minuman serbuk daun kelor; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa alpukat (moringa
avocado); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor
organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa
coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk rasa campuran
buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Minyak cabe; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Muffin Inggris; Muffins; Nasi Antah; Nasi Ayam  ala Sihlin;
Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam
Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam
Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng
Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam
Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada
Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal
Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju);
Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original);
Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap Puyung; Nasi Berkat; Nasi Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh; Nasi
Cakalang Cabai Hijau; Nasi Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir
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kecombrang; Nasi Campur Bali; Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Dendeng Balado; Nasi Dendeng Batoko; Nasi
Empal Daging; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi
Goreng Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood;
Nasi Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; Nasi Gulai Nangka; Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar
Sambal Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan Saus Padang; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi Katsu; Nasi
Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Melayu; Nasi
Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Rames Bali;
Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang); Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames Nusantara; Nasi
Rames Oriental; Nasi Rames Padang; Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Ayam
Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sapi Krengseng
Mercon; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi Telur Balado;
Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar Padang; Nasi Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi Tuna Balado; Nasi Tuna
Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam Manis  ; Nasi Tuna Woku; Nasi Ulam; Nasi Yakiniku; Nasi
campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa,
bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi dalam kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih
Ayam penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi hitam sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang
sudah diolah dalam kemasan; Nasi krengsengan mercon; Nasi krengsengan sapi; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah dalam
kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi untuk bubur; Ngohiong (Bumbu); Nougat kacang; Ocha / teh
jepang; Olesan manis (madu); Pai isi daging; Pala Manis; Pala bubuk; Panada; Panettone (roti manis); Pangsit goreng;
Pangsit hot pot; Pangsit telur; Papeda; Pasta; Pasta cabai dalam minyak; Pasta kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari
merah; Pati termasuk pati yang dimodifikasi untuk makanan; Pengental Tahu; Pengental untuk tahu; Penyedap rasa selain
minyak essensial untuk minuman; Pepe (Kue Manis); Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Permen Jahe;
Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen Pelega Tenggorokan; Permen cokelat; Permen kenyal; Permen susu; Pesak
(Sekam Padi); Popcorn yang dilapisi perasa; Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kembang gula rami yang dapat
dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk kue dan kembang gula; Produk untuk
bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk-produk
kakao ; Puding (makanan penutup); Puding kering; Puding semolina; Putu Cangkiri; Ravioli; Rempah-rempah terbuat dari
pohon berry; Rempeyek; Risoles Ayam; Risoles Daging; Risoles durian mozarella; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya
Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-
kue semprit; Roti kukus Cina; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya;
Roti pastry; Roti tawar manis; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sambal
Goreng Ati Kentang; Sambal bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cobek; Sambal dari buah-
buahan bawang merah; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal tabur; Sambel penyetan; Sambel tumpang; Saus
(bumbu masak), saus salad; Saus Pico de Gallo; Saus Pizza; Saus ayam; Saus celup berbahan dasar coklat; Saus dalam
kemasansauces in a pouch; Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus kental untuk penambah rasa; Saus sayuran
asam; Saus tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk pasta dan nasi; Saus untuk tumisan; Sediaan berbahan dasar coklat;
Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan pasta; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan
makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Sediaan rempah-rempah; Sediaan sereal; Sediaan terbuat dari gandum
termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk
membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan
tepung untuk makanan; Seduhan dari rempah-rempah; Serabi Jakarta; Serbat (es yang dapat dimakan); Serbuk garut Jepang
untuk keperluan kuliner; Sereh kering (Bumbu); Sinonggi; Snack Bar (Makanan); Sorbet (es); Soufflé (makanan penutup);
Spageti yang belum dimasak; Spaghetti Meatballs; Tablet hisap (tidak mengandung obat); Tart treacle (Dessert khas Inggris);
Tauco; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Tarik; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh
daun sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal
yang mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela;
Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain
yang memiliki rasa; Temulawak bubuk (bumbu); Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat diminum
atau dimasak menjadi tambahan makanan; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun
tanaman kelor untuk minuman; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kentucky; Tepung peyek; Tetu; Thyme
kering untuk digunakan sebagai bumbu; Tong tjiu pia; Trehalosa untuk makanan dan minuman; Uli Ketan; Wingko; Yangko
(kue moci); Yogurt beku (es yang dapat dimakan); acar jahe [bumbu]; adonan; adonan crepe; adonan kue; adonan kue beku;
adonan panekuk; adonan pizza; adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan untuk membuat crepes; adonan wafer; adonan
yang mengandung serangga; air garam untuk memasak; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam; ampiang tinta
cumi; ampiang udang; arem-arem; bagel multigrain; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan berbahan
dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti
dan kue; bahan pengental untuk makanan; bahan pengganti kopi; bahan pengganti marzipan; baking cokelat; bakso yang
terbuat dari kanji; bar muesli; batangan berbahan dasar cokelat; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu;
bawang putih bubuk; bawang putih cincang [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; beras hitam;
beras plumula untuk makanan; biji bayam olahan; biji chuang chia [bumbu]; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji kiwicha
olahan; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan;
biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit bawang; biskuit malt; biskuit mentega kecil; blackstrap molasses [pemanis
alami]; blinis; bola keju gembung [camilan jagung]; bola-bola ubi; bonbons terbuat dari gula; brondong jagung; bubuk anggur
merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk bawang putih; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cengkeh
[rempah-rempah]; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan  ;
bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk mustard
[rempah-rempah]; bubuk saus; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam; bubur; bubur gandum; bubur
manis; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; bumbu dan bumbu; bumbu nasi goreng; bumbu olahan [bumbu]; bumbu
opor; bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu
semur; bumbu sop; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bumbu umami; bunga rampai; bungkus pangsit;
cabe jamu (bumbu); cakwe/cakue; camilan jagung gembung; campuran donat instan; campuran gula-gula instan; campuran
isian berbasis roti; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran muffin; campuran
panekuk; campuran pastry; campuran rempah-rempah; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti
dalam bentuk pasta; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh
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kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk
sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan saus; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; chapati [roti
tidak beragi]; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); chow-chow
[bumbu]; churros; chutney mangga; cokelat couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat,
cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat pahit; cokelat yang mengandung susu; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah;
coklat berisi ekstrak buah; coklat pasta; cuka; cuka blackcurrant; cuka buah Kiwi; cuka buah kiwi; cuka delima; cuka kesemek;
cuka kombucha; cuka malt; cuka palem; cuka raspberry; cuka sushi; custard [makanan penutup panggang]; daun stevia
(pengganti gula); dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi marzipan untuk kue; dodol garut; dressing untuk salad;
dulce de leche (hidangan); ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt untuk
digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; es agar-agar buah; es batu; es batu bentuk kotak; es
batu bentuk tabung; es dalam bentuk bubuk atau butiran; es krim; es krim mochi; es krim tanpa-susu; es lilin (popsicle); es
makanan; es mambo; es podeng; es putar; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial;
fermentasi untuk pasta; flapjacks [kue wajan]; fondant; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner;
gandum, diolah; garam bawang; garam berikat (garam kotak); garam, mustard; gelatin rasa [manis]; getuk; ginseng olahan
untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; glasir madu treacle untuk
ham; gochujang [pasta cabai fermentasi]; gula aren; gula cair; gula gula non-obat; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal
putih; gula madu herbal; gula manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula rebus; gula tebu
bubuk; gula tebu pasir; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan;
gyoza; havermut; herbal kering untuk keperluan kuliner; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang
berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan
kue yang dapat dimakan; hidangan pasta; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hot dog [sandwich], pai daging;
icing bukan dari susu; infus [bukan obat]; infus herbal; infus mint; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian;
jagung giling; jagung panggang; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian
nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jiaozi [boneka pangsit];
kacang jeli; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kakao yang mengandung kelor; kaldu
jamur; kantong teh tanpa obat; kapsul yang mengandung infus herbal; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karak beras; kari;
kari [rempah-rempah]; kasha; kasutera [kue bolu Jepang]; kayu manis [rempah-rempah]; kecap [soy sauce]; kelor yang
mengandung tepung kelor; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; keripik
camilan sereal instan; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; kerupuk cumi;
kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak;
kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketel jagung [popcorn]; ketumbar tanah; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi];
kiwicha, diolah; koji [beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; kopi dan coklat; kopi
dawet; kopi dawet ireng; kopi kantongan; kopi rempah; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka,
sagu, bahan pengganti kopi; krim maple; krim-krim coklat; kue almond; kue basah; kue bebas gluten; kue beras; kue bola; kue
buah; kue bulan; kue es; kue filo; kue gandum; kue geplak; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue kecipir (cipiran);
kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue lekker; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue
nougat; kue pai; kue pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue putri salju; kue semprit; kue
stik bawang; kue sus; kue tar blueberry; kue tar lemon; kue tar raspberry; kue untuk makanan ringan; kue widaran / bidaran;
kue, biskuit, kue kering; kukis coklat dari tepung keto; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); kulit pie;
kwetiau; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lem lebah; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemper ayam;
liquorice [gula-gula]; lo mein (hidangan); lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu Manuka; madu
campuran; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu
sirup; makan mustard; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam
kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari
nasi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari sushi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan
juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi
berbahan dasar kakao; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi;
makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan
pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah, longan yang
dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis);
makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup muesli; makanan ringan
berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik;
makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan
dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan
berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji
berbahan dasar mie; makanan siap saji dingin; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makanan siap
santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dengan keju; makaroni salad;
malt untuk konsumsi manusia; maltosa; maltosa untuk makanan; mandu [Bakpao ala Korea]; marinades (cairan yang
memberikan rasa asin); marning jagung; marsmalow; marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); mayones;
menir untuk makanan manusia; mentega maple; merica; merica (bumbu); meringues (kue); mi dari tepung beras; microwave
popcorn; mie berbahan dasar kelor; mie kacang; mie kelor berwarna hijau; mie ramen; mie sayur; mie soba instan; mie telur;
mie tepung; mie yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie,
dimasak atau tidak dimasak; mille-feuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan; minuman berbahan dasar karamel;
minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa
bunga; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang
mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman
cokelat; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan
bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar
kopi; minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate; minuman jus ginseng merah
menjadi teh ginseng; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman
kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar
kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman
wedang jahe; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman
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yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur
dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; minyak kopi; mirror icing [mirror
glaze] (sejenis kue); misoa; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; moca; molase
delima; molase untuk makanan; moster; msg (penyedap rasa); muesli instan; mugi-cha [teh barley panggang]; mukhwas
[permen untuk menyegarkan nafas]; nasi babat; nasi bakar; nasi gembung; nasi, dimasak atau tidak dimasak; nerikiri [gula-
gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nougat; nougat bar;
nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa
kacang ; onigiri [bola nasi]; oolong dengan bunga osmanthus; orecchiette (pasta); oregano, dikeringkan; paella (Hidangan
Soanyol); pai; pai blueberry; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan; pai labu; pai lemon
meringue; pai sayur; pajeon [Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; paket
makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pala (bumbu); pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; panekuk; pangsit
Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit beku; pangsit cumi-cumi; pangsit daging kukus [shaomai]; pangsit diisi dengan
daging babi cincang [gyoza]; pangsit gurita [takoyaki]; panili; panna cotta (hidangan penutup); paprika [bumbu]; parfaits
(hidangan penutup); pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang cabai pedas; pasta kacang miso; pasta kari; pasta
kering; pasta penyedap pandan; pasta segar; pasta untuk sup; pasta wasabi; pasta yang mengandung larva serangga; pasta,
dimasak atau tidak dimasak; pastel; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pati untuk makanan dan minuman; patjuk [bubur
kacang merah]; peach cobbler (kue); pearl barley (biji gandum); pecan logs (permen); pelmeni [pangsit diisi dengan daging];
pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis alami; pemanis rendah kalori; pemanis-pemanis coklat; pengganti
cokelat; penne (pasta); penyedap kopi; penyedap rasa; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kopi;
perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau
minuman; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa pandan untuk keperluan kuliner; perasa sirup
untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa, selain minyak esensial,
untuk sup; permen; permen buah yang lembut; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa
pralin; permen ginseng merah; permen gula tanpa obat; permen kacang lokus; permen karet tanpa obat; permen mint untuk
menyegarkan nafas; permen nougat; permen peppermint; permen rasa buah-buahan; permen rasa mint; permen rebus;
permen yang diperkaya kalsium; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari minyak esensial; persiapan sereal; pesto
[saus]; peterseli, kering; petis; petits fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar]; pie Eskimo; pilus; pinggiran pizza; pizza;
popcorn olahan; poppadums (hidangan India); potongan kecil nanas; pralin terbuat dari cokelat; pralin terbuat dari cokelat
cokelat dengan rasa mint di tengahnya; praline (permen); prem chutney (saus); pretzel [roti berbentuk simpul]; produk nasi
untuk makanan; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; propolis [lem
lebah] untuk makanan manusia; propolis*; puding; puding kembang tahu; puding roti; puding tahu; puding yang dipanggang;
quesadillas [roti isi]; quinoa, diolah; ragi; ragi pembuat bir untuk dipanggang; rakik; ramen [hidangan berbasis mie Jepang];
ramuan taman diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; remah roti; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-
rempah kari; rempah-rempah kue; rempah-rempah yang mengandung kelor; rengginang; rhubarb crumble (hidangan); rhubarb
pies (roti pai); risol; risoles pisang; roti bebas gluten; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bun
carbomado; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun;
roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti goreng; roti gulung; roti kukus; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti
pita; roti rendah garam; roti singkong [roti keju]; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; rum pasta; sambal; sambal kacang;
sandwich ikan; saos sari tape untuk masakan; saus; saus [bumbu]; saus barbekyu maple; saus brengsek; saus bumbu; saus
cranberry [bumbu]; saus daging; saus jamur; saus lada; saus maple; saus maple (salad); saus mustard; saus pasta; saus
salad; saus tomat; saus untuk es krim; sawi putih [pengganti kopi]; sedap [bumbu]; sediaan berbahan dasar kakao; sediaan
berbahan dasar kopi; sediaan krim kocok yang kental; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan makanan yang
berbahan dasar biji-bijian; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan
minuman kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; sereal berbentuk butiran; sereal bubuk; sereal dan biji-bijian olahan;
sereal gandum; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; serpihan Oat; sirup maple; sirup maple [pemanis alami]; sirup maple
organik; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup panekuk; sirup pati bubuk untuk makanan dan minuman; sirup pati untuk
makanan dan minuman; sirup topping maple; snack bar berbasis muesli; sohun; sopapillas [kue kering goreng]; stick cumi
(kerupuk); stick kerang (kerupuk); stik balado; stik roti; surabi bandung; sushi maki; sushi norimaki; tablet hisap tanpa obat
[gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan praline untuk digunakan pada es krim; takoyaki; tambalan berbasis custard
untuk kue dan pai; tart pear; teh (bukan untuk keperluan medis); teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh dengan aroma bibit
gandum; teh ginseng merah; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk
penggunaan obat; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh
kombucha; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh peppermint; teh rumput hijau; teh susu, berbahan dasar tanpa-
susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tepung
arrowroot; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung beras; tepung berbasis larva serangga; tepung bumbu; tepung dan
sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung gandum yang
dipanggang; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung
kentang *; tepung kentang untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung oca; tepung quinoa;
tepung roti; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang bisa dimakan; tepung yang
mengembang sendiri; timus beku; topping cokelat yang dapat dimakan; topping marshmallow; tortilla untuk campuran fajitas;
tukang sepatu ceri; vanilla bubuk (Bumbu); wasabi siap saji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:
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210
220
320

17/08/2021 18:53:09
540   EtiketDID2021054154

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEMBANG TURI NO. 18 RT. 002 RW. 004 KELURAHAN JATIMULYO
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65141

LASTARI SRIHERTANTY
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KANEKUKI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH,kUNING, EMAS, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makaroni/spageti; Klappertaart; Kue kering (pastri); Lasagna; Pasta; Pastel berisi daging dan sayuran; Permen

cokelat; Roti manis; Roti manis isi; Roti pastry; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti, kue pastry dan gula-gula; Spageti yang
belum dimasak; brownies; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; campuran bubuk untuk sediaan minuman
cokelat; cokelat; kaldu jamur; kasutera [kue bolu Jepang]; kue basah; kue bolu; kue cokelat; kue pastry; kulit cokelat
mengandung biji kopi bubuk; lasagna; makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dan keju; makaroni keju; minuman berbahan
dasar cokelat; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman cokelat; olesan berbahan dasar cokelat
dengan atau tanpa kacang ; pasta cokelat; pastel; permen yang terbuat dari cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat;
puding; puding roti; quiches (roti); roti bebas gluten; spageti dengan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 19:38:51
540   EtiketDID2021054155

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Palem Lestari Blok C4 No.3 RT.007 RW.005, Kelurahan Cengkareng Barat,
Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

FRANCISCUS HENDY PRANATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HUTTON & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HUTTON Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit

bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas
untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas
perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper
terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Tas bayi; Tas kosmetik; Tongkat; cambuk; cambuk, pakaian
kuda, dan sadel; cincin payung; dompet; kantong gendongan bayi; kerangka tas tangan; koper; kulit binatang; kulit imitasi; kulit
untuk sol sepatu; kulit-kulit halus binatang; payung hujan; payung matahari; penutup payung; rangka payung atau payung
matahari; ransel; ransel pendaki gunung; tali kulit; tali pengikat; tali penyandang dari kulit; tas; tas plastik; tas tangan; tas untuk
bepergian; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 19:40:59
540   EtiketJID2021054156

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Angsana Utama 1 Blok G7/21 RT/RW. 003/009 Kel. Duri Kosambi Kec.
Cengkareng Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

ANGELA NATHANIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROSEAU OFFICIAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah maroon; putih; kuning emas (gold)
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan

toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek,
wetsuit untuk berselancar; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa
kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa penjualan minuman
bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa penjualan minuman
jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk

Halaman 91 dari 356



pakaian bersepeda; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon
bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat
penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas,
dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas,
dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala
dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko pakaian
eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online
yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Layanan agen
ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian;
Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas
kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online
yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-
anak; Layanan toko ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online yang menampilan
pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel yang disediakan
melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun
kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik,
sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Manajemen
bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan
peralatan luar ruang; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman
berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; Penjualan eceran,
grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak
jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion
dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan
untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris
rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding
dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai
dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set
bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan
barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan
penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau
jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan pakaian,; Penjualan
ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyediaan informasi terkait dengan
semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan
pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik
lainnya; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi
(toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang
tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam
dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis,
peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital
telekomunikasi; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang
menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko makanan online; Toko
minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online di bidang makanan dan minuman;
Toko pakaian ritel; Toko sepatu; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko-
toko Grosir Elektronik; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa
grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan minuman teh bubble atau
teh pearl; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman
berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan
teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan,
mantel panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal,
kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop,
blus lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju
hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail
sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim
dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup
kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang,
baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak
dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam,
jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi,
rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk
perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit, tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit,
moleskin, dompet saku, dompet wanita, tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper
perjalanan, koper kecil, kotak wadah perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa ritel, jasa ritel online,
jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan,
penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-
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visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk
penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan
instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan
diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang
bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal
komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan
perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam
kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan
komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan
peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai,
pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode
dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu,
tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar
matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian,
alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu],
renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan
jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk
lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset,
linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat
senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan,
peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas
yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola,
masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan
kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan
panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan
memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau
gawang sepak bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan
khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf,
peralatan senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung
pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda,
pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang
disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan
kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan;
jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian,
penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
layanan distribusi di bidang pakaian; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah
makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau
panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu,
sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi,
boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan pakaian eceran
disediakan oleh departement store; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada
media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk
pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan
olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga
dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu,
topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan
aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan ritel disediakan oleh toko
pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel
untuk pakaian  luar; layanan ritel untuk sepatu; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki;
layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan
toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat
minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian
dan aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman
beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online
yang menampilkan tutup kepala; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat
[kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop,
koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan
audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat
pendengar yang diletakkan di dalam telinga; toko; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian,
alas kaki; toko online; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko yang menjual minuman; toko-toko; toko-toko ritel, pesanan
melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi
bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan
saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat
makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi
listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 20:00:33
540   EtiketDID2021054157

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. TEGALUHUR RT.003 RW.002, KEL CIBATU, KEC. CIKARANG SELATAN,
BEKASI, JAWA BARAT, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

MELLYA TRISYANE MAMAD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAYROOZ + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, UNGU, ABU- ABU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum, eau de toilette; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); bedak; bedak wajah kosmetik; celak mata; foundation;

foundation cair; kosmetik; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair,
maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim foundation; lipstik; lotion kulit kosmetik;
maskara; parfum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 20:01:42
540   EtiketJID2021054158

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Palem Lestari Blok C4 No.3 RT.007 RW.005, Kelurahan Cengkareng Barat,
Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

FRANCISCUS HENDY PRANATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HUTTON & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HUTTON Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris

lainnya.; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing; Layanan penjualan ritel online; Promosi barang
dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; jasa penjualan secara online; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; perdagangan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 20:04:17
540   EtiketDID2021054159

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6, Kampus Universitas Negeri Surabaya,
Lidah Wetan 60213, Kota Surabaya, Jawa Timur

LPPM-Universitas Negeri Surabaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Banesa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, kuning, ungu, biru, hijau, orange
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 20:18:39
540   EtiketJID2021054160

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pendidikan no 26, Cilandak Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12430

ALBERT HADIANTO IRAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 1Compound by Mondian group
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 36, 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===menyewakan kantor, toko, properti untuk restoran, flat (flats) dan apartemen; penyewaan tempat untuk berdagang

makanan dan minuman===
===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan
ringan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran
dan makanan; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe,
kafetaria dan layanan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; menyajikan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan
minuman di restoran dan bar; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang
menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran, bar, dan layanan lounge koktail===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 20:31:18
540   EtiketDID2021054162

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Semanan Indah D-1/31 Kalideres, Jakarta Barat; Alamat surat-menyurat:
Perum Taman Semanan Indah NG/9, Kalideres, Jakarta Barat

ANDRE GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yanto Kharisno S.H.
Pondok Pekayon Indah Blok BB45 No.10, Pekayon Jaya, Kota Bekasi  17148

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOSFIT 91
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jaket-jaket; alas kaki; celana; dasi; ikat pinggang [pakaian]; kaos; kaos kaki; korset; pakaian; stoking; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 20:55:43
540   EtiketDID2021054163

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6, Kampus Universitas Negeri Surabaya,
Lidah Wetan 60213, Kota Surabaya, Jawa Timur

LPPM-Universitas Negeri Surabaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pikara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pastel blue, baby blue, navy blue, deep navy blue, merah, cyan, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 20:57:31
540   EtiketJID2021054164

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CLUSTER PERANCIS FB.7 NO.20 MDL RT.001/RW.007 KELURAHAN KELAPA
INDAH - KECAMATAN TANGERANG, Kota Tangerang, Banten

JASON RATANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GAINEXP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya; penyedia akses ke website internet atau jaringan

komunikasi lainnya untuk tujuan layanan belanja realitas virtual; penyiaran, penyebaran, transmisi dan memprosesan gambar,
grafik, ilustrasi, suara, teks, audiovisual dan konten multimedia atau data lainnya melalui internet dan website, terminal
komputer, perangkat elektronik, DVD promosi, dan iklan bioskop===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 22:14:52
540   EtiketDID2021054165

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NEW PURI KARTIKA ASRI N1-25 RT. 007 RW. 010 KELURAHAN
ARJOWINANGUN KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65132

VIKHI SEPTIA PURNAMA PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAPIKI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk olahan berbasis unggas; daging burger; daging olahan [pengganti daging]; dimsum; ikan olahan; kebab shish

(daging); makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar  daging; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau
sayuran; olahan daging ayam untuk isian roti burger; produk daging olahan; produk ikan olahan; roti daging hamburger; roti
hamburger===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 22:35:52
540   EtiketDID2021054166

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BANDARA TIMIKA C D 17  RT. 004 RW. 009 KELURAHAN CEMOROKANDANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65138

ALI MASHURI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAVADAVI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik; keripik tempe===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 22:45:45
540   EtiketDID2021054167

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. IKAN MAS VI NO. 2 RT. 004 RW. 007 KELURAHAN TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65142

SILVIA ANDRIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOFENZFOOD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, KUNING EMAS, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu; Bumbu Soto Mie; Bumbu Soto Udang; Bumbu masak (moto); Bumbu pecel; Bumbu rendang; Bumbu serba guna;

Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah
yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; bumbu dan bumbu; bumbu masak;
bumbu olahan [bumbu]; bumbu rawon; sambal; sambel; sambel pecel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 22:56:34
540   EtiketDID2021054168

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PUSPO I / 5 B RT. 002 RW. 004 KELURAHAN LOWOKWARU KECAMATAN
LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65141

UMBAR SIAMI, S.Psi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARIFNDA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, KUNIG EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cimi-Cimi (kue kering); Es stik; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung

tempe; Kue-kue; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Ladran (Kue Kering); Makanan dalam kaleng, alumunium
kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging
sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Permen stik; Sediaan aromatik untuk kue kering; Stik
Keju; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; kerang kue kering; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kue jinten / kue biji
ketapang; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue stik bawang; kue, biskuit, kue
kering; kukis (kue kering); makaroni [kue kering]; rugelach [kue kering]; sistik ubi ungu; sopapillas [kue kering goreng]; spiced
cookies (kue kering); stik balado; stik dari tulang ikan; stik roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 23:03:16
540   EtiketDID2021054169

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SANAN GG. 5 NO. 32 RT. 007 RW. 016 KELURAHAN PURWANTORO
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65122

MARJITO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DELIMATAA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, BIRU, MERAH,
511 Kelas Barang/Jasa : 29
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510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik; keripik tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 23:12:34
540   EtiketDID2021054170

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESALVIA RESIDENCE BLOK D NO. 3 RT. 010 RW. 011 KELURAHAN
TANJUNGREJO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65147

DYAH ARDHINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNNOS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beef Burger; Chicken Burger; Oalahan daging untuk isian burger; daging burger; makanan olahan yang dicincang seperti

daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan yang dicincang,
seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan
bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung
kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; olahan daging ayam untuk isian roti burger; roti burger ikan; roti
burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging hamburger===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 23:23:45
540   EtiketJID2021054172

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dukuhan Kendal RT. 004 RW. 033 Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta,
Prov. Jawa Tengah - 57127, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57127

ANTOK BONI TRISNANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bakulbuah.id
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, hijau muda, coklat dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan;

Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko kue; Toko makanan online; Toko
minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko perabotan; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pencuci
mulut berupa es dan buah; jasa penjualan produk  dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan
secara online; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan
ritel disediakan oleh supermarket; minimarket; pengecer toko serba ada; supermarket; toko; toko bangunan; toko roti; toko
swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 23:24:00
540   EtiketDID2021054173

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO III / 70 RT. 004 RW. 001 KELURAHAN
RAMPALCELAKET KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65142

DEWI LESTARI NINGSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IWED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : BIRU, HIJAU, KUNING, MERAH, PUTIH, HITAM, UNGU, ORANGE, MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue kering (pastri); Kue-kue; kue muffin; kue tart; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 23:31:30
540   EtiketDID2021054175

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KH. ZAINUL ARIFIN IV / 963 RT. 003 RW. 001 KELURAHAN KIDULDALEM
KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65119

MOEHANIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAWONCILIK72
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue-kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 23:33:32
540   EtiketDID2021054176

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RT 004 RW 002. Jl. Kenanga Gg. VII No. 1 Sumampir., Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah, 53125

Ir. Kharisun, Ph.D.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: N-ZEO-SR PLUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning (dasar)
Hitam (tulisan dan logo bagian bawah )
Hijau  (gambar logo daun)

511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk untuk penggunaan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/08/2021 23:42:04
540   EtiketDID2021054177

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BENDUNGAN WONOGIRI 4 RT. 001 RW. 006 KELURAHAN SUMBERSARI
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65145

FERY FIRMAN SYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALTHAX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, HIJAU, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Jamu herbal; Jintan

Hitam (Herbal); Krim obat herbal; Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman herbal untuk keperluan
pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman
suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minyak jintan Hitam
(Herbal); Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan
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termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Protein
untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-
bahan herbal; Ramuan herbal tradisional; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Suplemen diet,
nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet,
suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen herbal organik
dan non-organik; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak
herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; infus herbal obat; kapsul
tambahan herbal pria; krim herbal untuk keperluan medis; obat dan salep herbal; obat herbal; obat luar berbahan baku herbal;
obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; paket lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pil herbal untuk
pengobatan diabetes; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; salep anti-gatal herbal untuk
hewan peliharaan; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; sediaan herbal untuk keperluan medis; semprotan herbal
obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk
larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet herbal; suplemen gizi dalam sifat
ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen herbal;
suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui;
suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan
untuk tujuan medis; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari
ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan
medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; teh herbal untuk tujuan pengobatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 06:53:01
540   EtiketDID2021054187

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KI AGENG GRIBIG I / 8 RT. 003 RW. 001 KELURAHAN MADYOPURO
KECAMATAN 001 KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65138

BIBIT DEMIYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ITHING-ITHING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ekstrak rempah-rempah; Minuman jahe; Minuman jahe merah; Seduhan dari rempah-rempah; minuman serbuk berbahan

dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman wedang jahe; rempah-rempah bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 06:59:35
540   EtiketDID2021054188

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KI AGENG GRIBIG GG. XII RT. 002 RW. 005 KELURAHAN LESANPURO
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65138

AAM AMINATUL HOEROH, S.Psi.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOCADILLO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, MERAH, COKELAT
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik buah-buahan; Keripik singkong aneka rasa; Keripik ubi aneka rasa; keripik; keripik jamur; keripik pisang; keripik

singkong; keripik talas; keripik ubi; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan,
produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran,
keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai,
makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 07:04:24
540   EtiketDID2021054189

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. URIP SUMOHARJO G. 20 RT. 005 RW. 009 KELURAHAN KESATRIAN
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65121

SARI WULANDARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHANDINI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===karya seni yang terbuat dari kaca===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 07:11:39
540   EtiketDID2021054190

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 1306, 13/F, Huitong Building No. 10 Longgang Road, Pingnan Community,
Longgang District, Shenzhen, China

SHENZHEN LENSGOO VISION CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadira Resyani Putri S.S.
MyOffice 18, 2nd Floor, Suite 215 Jalan Lamping No. 18, Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Freshgo
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bingkai kacamata; Kacamata 3D; Lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; bingkai kacamata; kabel kacamata;

kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pintar; klip hidung; kotak kacamata; lensa kacamata; lensa kontak; rantai
kacamata; wadah untuk lensa kontak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 07:16:33
540   EtiketDID2021054191

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CLUSTER 41 PERUM SUKUN PONDOK INDAH RT. 010 RW. 007 KELURAHAN
BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65148

SAMSUL MA'ARIF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TACTIKAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Minuman barbahan dasar teh termasuk

teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Teh hijau jepang; minuman berbahan dasar coklat; minuman
berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar
kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar teh; minuman sediaan
berbahan dasar kakao; teh hijau===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 07:21:09
540   EtiketDID2021054192

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WONOREJO NO. 94 RT. 004 RW. 004 KELURAHAN ARJOWINANGUN
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65312

MILDA AISYATUL SANNAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: N'DUTYS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tape Ketan; Tape Uli (Beras Ketan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 07:31:47
540   EtiketDID2021054193

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DANAU TOWUTI G5A-15 RT. 005 RW. 007 KELURAHAN SAWOJAJAR
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65139

ZAKKIYATUL MISKIYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIASTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, KUING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain sarung batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 07:37:48
540   EtiketDID2021054194

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LILI VI BLOK H-7 NO.6, PUSPITA LOKA BSD RT. 003 RW.005 KEL.
LENGKONG GUDANG - KEC. SERPONG, Kota Tangerang Selatan, Banten

IPPHO DEWATA SANTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VEGGIEPRO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Obat-obatan tradisional; Suplement bernutrisi; mineral dan suplemen mineral; propolis untuk keperluan farmasi;

propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; royal jelly [suplemen gizi]; suplemen diet propolis; suplemen gizi dalam
bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kunyah;
suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen herbal; suplemen kalsium; suplemen makanan kesehatan; suplemen nutrisi;
suplemen vitamin dan mineral===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 07:39:47
540   EtiketDID2021054195

730 Nama Pemohon : DWI APRIHANA LESTARI
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Alamat Pemohon : JL. SIMPANG BOROBUDUR UTARA II/9 RT. 003 RW. 013 KELURAHAN
MOJOLANGU KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65125

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: APRIHANA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH MUDA, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue kering (pastri); kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 08:01:05
540   EtiketDID2021054196

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. BUGIS RT. 006 RW. 004 KEL. CEMPAKA BARU - KEC. KEMAYORAN, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

NUKMAN SYARIF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AZ-ZUBAYR DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Celana jeans; Celana renang; Jaket Jeans; Kebaya; Kopiah; Mukena; Pakaian; Pakaian Pria Jeans;

Pakaian anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Songkok (Peci); Stoking; T-shirt; baju
rajut; blus; celana panjang; celana pendek; celana pria; celana untuk anak-anak; celana untuk wanita; daster; gamis; ikat
pinggang; jaket; jas; jilbab; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos oblong; kaos sepak bola; kaos singlet; kemeja; kimono; kutang
wanita; pakaian bayi; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian jadi;
pakaian mandi; pakaian pengantin; pakaian pria; pakaian seragam; pakaian tidur; pakaian untuk olahraga; piyama; rok; rompi;
sarung; sarung tangan pakaian; sendal; sepatu; singlet; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 08:10:37
540   EtiketDID2021054197

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL GENDOH RT02 RW 03 , Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68464
RIZA NUR AZIZI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Keisel Beauty Care
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah,Hijau,Cream,Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang kosmetik untuk mandi; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik);

Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik);
Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik
berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk
bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Krim flek (kosmetik); Krim kulit
kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim pembersih (kosmetik); Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah
(kosmetik); Losion pelembab (kosmetik); Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker wajah (kosmetik); Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan
kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
tabir surya kosmetik; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Tanah liat (kosmetik); Toner cair (Kosmetik); Toner
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wajah (kosmetik); bedak wajah kosmetik; bubuk glitter kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel
kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan
[kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik];
grease untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik non-medis;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik
untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yang mengandung vitamin; krim dan lotion kosmetik;
krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim tangan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim
tubuh kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik;
lotion berjemur kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab
kulit [kosmetik]; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion
wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker wajah [kosmetik];
masker wajah kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak untuk
keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kosmetik wajah; patch jerawat kosmetik; pelembab wajah
kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pembersih untuk kuas kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; preparat
pelembab [kosmetik]; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik];
sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk
mandi; sediaan kosmetik wajah; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan
wajah kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); tisu kosmetik pra-lembab;
toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 08:51:21
540   EtiketDID2021054198

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MERGAN LORI 31 RT. 005 RW. 006 KELURAHAN TANJUNGREJO
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65147

LILIK RUBIANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUBEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKELAT, PUTIH, HIAU, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Jumputan dengan pewarnaan alam dari limbah nanas; kain cetak; kain shibori; kain*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 08:53:19
540   EtiketJID2021054199

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Dusun Tegowanon, RT. 020, RW. 010, Kel/Desa Payaman, Kec. Secang, Kab.
Magelang, Prov. Jawa Tengah , Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 56195

KOSHA RIZKI RAMADHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: deviourr
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bengkel kendaraan pencucian kendaraan; Jasa pencucian gorden; Jasa pencucian kendaraan; Perawatan, perbaikan dan

pencucian kendaraan; memberikan informasi terkait layanan pencucian; pencucian; pencucian dan disinfektan linen;
pencucian kain; pencucian kain, pakaian, kain, linen dan tekstil; pencucian kendaraan bermotor; pencucian mobil; pencucian
pakaian; pencucian popok bayi; pencucian tekstil===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 14:23:55
540   EtiketJID2021054320

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Margorejo Indah Blok D-521, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
OLIVIA TONGREJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEDBOX
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China, perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan

China; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; layanan apotek apotek; layanan evaluasi medis untuk pasien yang
menerima rehabilitasi untuk tujuan memandu pengobatan dan menilai efektivitas; layanan pengobatan alternatif; layanan
penyaringan obat pra-kerja; memberikan informasi kepada pasien di bidang pemberian obat-obatan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan persiapan dan pengeluaran obat-obatan; pengeluaran obat-obatan; penyaringan obat, alkohol dan
DNA untuk keperluan medis; persiapan dan pengeluaran obat; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker;
skrining obat untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 14:30:36
540   EtiketDID2021054321

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Green Garden Blok A14 Nomor 36, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Megava Adyatama Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Endless
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===kondom; kondom rasa; kondom spermisida===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 14:32:17
540   EtiketDID2021054323

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 66, Lane 133, Guangzhong Road, Minhang District, Shanghai, China
Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Faisal S.H.,
ACACIA Octrooibureau  Kemang Swatama Blok B-18 Rt/002 Rw/008

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AOHUA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM & PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat uji untuk keperluan medis; Peralatan dan instrumen dokter hewan; Peralatan

dan instrumen medis; aparat penggambaran medis; aparat ultrasound untuk tujuan medis; endoskopi medis fleksibel;
endoskopi untuk tujuan medis; stent; tang untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 14:33:16
540   EtiketJ222021054324

730 Nama Pemohon : PT. ERA SOLUSI DATA
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Alamat Pemohon : Jalan Ahmad Wahid 172B Kalangan, RT 007/RW.000, Kel./Desa Baturetno, Kec.
Banguntapan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta,
55197

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: esoda
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, hitam, biru, ungu, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer; Desain dan pengembangan perangkat keras dan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 14:33:42
540   EtiketDID2021054325

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Babatan Pilang No.68,RT.004,RW.005,Kelurahan Babatan, Kecamatan
Wiyung,Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

JOKO PURWANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAHESMIX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange,Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan bangunan, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 14:34:13
540   EtiketDID2021054326

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN KRAJAN BANDARAN RT 008, RW 003, KEL.DRINGU, KEC.DRINGU,
KAB.PROBOLINGGO, JAWA TIMUR., Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 67271

CIPTO SUWARNO KURNIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUDEL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bihun Goreng; Bihun instan; Bumbu mie goreng; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Sagu;

Mie Vietnam; Mie jepang; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Nasi, pasta
dan mie; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dan keju; makaroni dengan
keju; makaroni keju; mie ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan;
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mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie
udon; mie yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang
terbuat dari tanaman kelor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 14:35:32
540   EtiketJID2021054327

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 751 Broad Street, Newark, New Jersey, U.S.A. 07102
The Prudential Insurance Company of America

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rina Sinaga S.H.,
PT Tilleke & Gibbins Indonesia  Lippo Kuningan, Lantai 12 Unit A Jalan H.R Rasuna
Said Kavling B-12 Kuningan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BWELL ECOSYSTEM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BWELL = suatu penamaan; ECOSYSTEM = ekosistem
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness),

kesehatan dan kebugaran (wellness); aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan
kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan
menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna
untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data
imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk merekam data kesehatan; menyediakan perangkat lunak online
yang tidak dapat diunduh yang membantu pengguna mempertahankan dan memperluas kebiasaan kesehatan; menyediakan
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk menilai kebiasaan mereka di bidang
kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness); menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online;
perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan, mengumpulkan, menganalisis dan mengatur
data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), kebugaran (fitness), aktivitas fisik, pengendalian
(management) berat badan, tidur, dan nutrisi/gizi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 14:42:17
540   EtiketDID2021054329

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: WISMA SAKURA LT. 3 JL. HATI SUCI NOMOR 4, KEL. KAMPUNG BALI, KEC.
TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10250

PT. LUCKY INDAH KERAMIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUKISAN AYAM JAGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gantungan kunci untuk hiasan; Liontin perhiasan; Liontin untuk gantungan kunci; Liontin untuk gelang; Liontin untuk

kalung; gantungan kunci; gantungan kunci [pernik-pernik atau gantungan kunci]; gantungan kunci plastik; tempat kunci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 14:43:57
540   EtiketDID2021054330

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Green Garden Blok A14 Nomor 36, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Megava Adyatama Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Intimate Earth
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Krim orgasme; Pelumas pribadi (medis); gel stimulan seksual; minyak

pijat obat; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; pelumas higienis; pelumas
medis; pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi
berbasis lidah buaya; pelumas vagina; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan disfungsi
ereksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 14:47:21
540   EtiketDID2021054331

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Intiland Tower Office Lt. 3, Jl. Panglima Sudirman Kav 101-103, Kelurahan Embong
Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60271

PT Wijaya Indah Mulia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIMMIE
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Kuning, Abu-Abu, Orange, Coklat, Pink, Merah, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang-

barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa
atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan
dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map;
kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat
kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan;
bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat
pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan
berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku dan majalah dalam bidang
hiburan; Iklan (Barang Cetakan); Majalah bergambar terpublikasi untuk anak-anak; Materi promosi yang terbuat dari bahan
kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke meja atau rak tampilan produk; Publikasi untuk
promosi; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Tabloid tercetak; alas [alat tulis] pena; bahan promosi dan iklan;
bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; barang cetakan digital; barang-barang cetakan; buku cerita anak-anak;
buku tulis; cetakan bergambar; cetakan warna; dekal; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik; majalah
poster; map; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; materi promosi tercetak; publikasi tercetak, yaitu, brosur,
buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi; selebaran promosi; souvenir untuk program acara;
stiker===
===Jasa hiburan, yaitu, jasa penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama
untuk anak-anak dan orang dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik
lainnya, dimana program hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang
ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel
antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital,
majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan
penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan
video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi,
kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia
hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program
berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat
komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan
televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video,
video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar
bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan
yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film
dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan
teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif
secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan
permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik,
film bioskop, program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang
berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik;
jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan
seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Merencanakan atau manajemen atas hiburan; Penyediaan gambar
dan film karakter animasi  berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global, siaran televisi; Publikasi
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi
dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi
petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan majalah di bidang hiburan; hiburan dalam sifat
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pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung di bidang hiburan anak-anak; jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep
untuk karakter animasi dan suatu serial televisi animasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui
Internet atau jaringan komputer global===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 14:49:35
540   EtiketJID2021054332

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PONDOK CIBUBUR BLOK G NO. 11-12, RT. 006 RW. 008, KEL. CISALAK PASAR,
KEC. CIMANGGIS, Kota Depok, Jawa Barat

RIZAYATI, SH. MM.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUMAH INDONESIA TERANG + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Krem dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pekerjaan sosial; Layanan hukum yang berkaitan dengan klaim asuransi sosial; Lembaga sosial kemanusiaan yang

fokus pada penanganan kasus-kasus kemanusiaan yang melanda dunia baik bencana alam dan bencana non alam (yang
berbasis kerelawanan); Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan; Sosial
kemasyarakatan; jasa penyediaan pakaian untuk orang yang membutuhkan [jasa amal]; jasa pribadi dan sosial mengenai
kebutuhan individu; jasa sosial yang diberikan oleh pihak lain untuk memenuhi kebutuhan individu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 14:51:58
540   EtiketDID2021054333

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Bojong Waru RT/002 RW/003 Desa Kopo, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Wahyu Sudrajat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEDAS JEANS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Jaket Jeans; Jaket parka; Jaket windbreaker; Kaos tanpa lengan; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii;

Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian Pria Jeans; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu,
atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap
keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian wanita
jeans; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket,
kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup
kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang,
pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita,
atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana
dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu,
pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga,
pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat
kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat
hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju
hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju,
gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja,
T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
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penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Rok Jeans;
bagian depan kemeja; baju kaos (t-shirt); baju kaos bertopi; celana jeans untuk anak; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian];
jaket bersepeda; jaket bomber; jaket lengan panjang; jaket militer; jaket panjang; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di
bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jeans biru;
kaos; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos oblong; kaos polo; kaos singlet; kaos t shirt; kaos/kemeja yang
menyerap keringat; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka;
kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing;
kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga
kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai
dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; manset lengan kemeja;
manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan,
bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian yaitu, bandana, blus,
capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju
hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek,
rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian
yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam
(undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap
keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 14:54:43
540   EtiketDID2021054334

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: WISMA SAKURA LT. 3 JL. HATI SUCI NOMOR 4, KEL. KAMPUNG BALI, KEC.
TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10250

PT. LUCKY INDAH KERAMIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUKISAN AYAM JAGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Sweater; T-shirt; Topi sebagai tutup kepala; alas kaki; baju; baju one-piece;

baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk
orang dewasa; celana pendek; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk orang dewasa; celemek [pakaian]; kaos
kaki; pakaian; pakaian kertas; pakaian santai; pakaian untuk anak-anak; penutup kepala; topi; topi untuk anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 14:55:24
540   EtiketDID2021054335

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Centre Point Blok C No.2, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam,
Kepulauan Riau, 29461

Jaafar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROYAL PHOENIX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras pratanak; beras analog;

beras hitam; beras ketan; beras merah; beras putih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 14:55:25
540   EtiketJID2021054336

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: EIGHTYEIGHT @KASABLANKA OFFICE TOWER LT.38 UNIT A-D, JL.
CASABLANGKA KAV. 88, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. KAYA INDAH MAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRIBADI HOUSE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKELAT dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan

minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama
waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi,
dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan
dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan
bar makanan ringan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan layanan informasi penginapan dan
restoran; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan
yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging
panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; cafe yang menyediakan
makanan dan minuman berbahan dasar kelor; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi
restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-
jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir,
kafe-kafe dan bar-bar; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan agen untuk
pemesanan restoran; layanan bar dan restoran; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar;
layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran;
layanan kafetaria dan restoran; layanan makan malam dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel,
restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan rantai restoran;
layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan
restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki;
layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran
tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan
restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan
ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan
makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang
restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; menyajikan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan
restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan reservasi
hotel dan restoran untuk pihak lain; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di
restoran melalui Internet; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs
web; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan
ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online
tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan
makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang;
restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan
untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan
restoran]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 14:57:20
540   EtiketDID2021054337

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Green Garden Blok A14 Nomor 36, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Megava Adyatama Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Njoy
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pijat listrik portabel (medis); Ben Wa bola [dewasa bantu rangsangan seksual]; Boneka cinta [boneka seks]; Mainan

seks (alat bantu seksual); aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; bantu rangsangan seksual dewasa; bantu seksual
dewasa; bola anal [mainan seks]; cincin penis [mainan seks]; colokan anal [mainan seks]; masturbator [perangkat rangsangan
seksual untuk orang dewasa]; pantat colokan [sex toys]; pembesar penis [perangkat rangsangan seksual untuk orang
dewasa]; penis buatan [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; perangkat rangsangan seksual; perangkat
vakum ereksi [dewasa bantu rangsangan seksual]; pompa penis [sex toys]; stimulator klitoris [perangkat rangsangan seksual
untuk orang dewasa]; stimulator prostat [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; stimulator saraf elektronik untuk
tujuan medis; vagina buatan [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; vibrator [dewasa bantu rangsangan
seksual]; vibrator [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 14:57:56
540   EtiketDID2021054338

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl KLY Sudarso Lk 14-b No 5-L, Kota Medan, Sumatera Utara, 20115
Yudi Dharmawira

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOUDEN Kompeni Coffee
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Coffee merupakan terjemahan dari Kopi
591 Uraian Warna : Emas, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kopi Latte; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi

utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi seduh; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; biji kopi panggang; es
kopi; kopi; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi giling; kopi kantongan; kopi yang belum dipanggang; minuman biji kopi; minuman
dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman yang terbuat dari kopi; produk-produk
kopi; sediaan minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 14:59:11
540   EtiketDID2021054339

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Krendang Selatan Gg. III No. 34, RT.004/RW.007, Kel. Krendang, Kec. Tambora,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

HELENA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAVISH LABEL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning, abu-abu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat; Busana Muslim; Jaket-jaket; Mukena; Pakaian olahraga; Pakaian renang; blus; bra; celana dalam; celana

panjang; celana pendek; dasi; gaun; ikat pinggang [pakaian]; jas; jas hujan; jilbab; kaos kaki; kaos oblong; kemeja; kerudung
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[pakaian]; pakaian; pakaian dalam; penutup kepala; piyama; rok; rompi; sarung; sarung tangan [pakaian]; singlet; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:01:09
540   EtiketDID2021054340

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Raya Mekarsari, RT/RW:009/012, Blok V No. 10, Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis,
Kota Depok, Kota Depok, Jawa Barat, 16452

Adi Kuswadi Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HYORI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tidak terikat pada bentuk huruf (tipe font) dan unsur warna tertentu.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam olahan ; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam;

Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau
ayam; Fish maw (olahan dari ikan); Ikan olahan dalam kaleng; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan
tepung; Nugget tempe; Produk olahan daging sapi; Sosis; Sup bakso matzo; Tahu Bakso; Topping dan isi berbahan dasar
buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-
bahan susu untuk membuat roti; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng;
bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang;
bakso lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis
ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan;
bakso telur sapi; bakso urat; burger berbahan dasar serangga [roti]; campuran yang mengandung lemak untuk irisan roti;
daging olahan asap; daging sapi olahan; hasil olahan ikan untuk makanan manusia; ikan olahan; isian buah untuk roti dan
kue; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); nugget ayam; nugget ikan; nugget kentang
parut; nugget sapi; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan tahu untuk isian roti burger; pisang nugget; produk
daging olahan; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk olahan ikan dalam botol; produk
sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti daging
cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; roti hamburger; roti hamburger tidak dimasak; roti kedelai; roti tahu;
shepherd's pie (roti); sosis daging; topping dan isi berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang untuk makanan penutup, gula-
gula, pastry dan produk roti; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti
kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:01:19
540   EtiketDID2021054341

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOESKIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:01:25
540   EtiketJID2021054342

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 751 Broad Street, Newark, New Jersey, U.S.A. 07102
The Prudential Insurance Company of America

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rina Sinaga S.H.,
PT Tilleke & Gibbins Indonesia  Lippo Kuningan, Lantai 12 Unit A Jalan H.R Rasuna
Said Kavling B-12 Kuningan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BWELL ECOSYSTEM & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BWELL = suatu penamaan; ECOSYSTEM = ekosistem
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perawatan kesehatan; Jasa spa kesehatan; jasa konsultasi kebugaran, perawatan kesehatan, diet, olahraga dan

gaya hidup; layanan konseling di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness), yaitu, pelatihan kesehatan yang
dipersonalisasi dan dukungan perubahan perilaku; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kebugaran (wellness) dan
pencegahan, program pengendalian (management) perawatan kesehatan, program pengendalian (management) penyakit dan
program pengendalian (management) kondisi medis; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kesehatan yang terdiri dari
aturan diet; memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; menyediakan informasi terkait kesehatan,
kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan kebugaran (wellness); menyediakan layanan
kesehatan dan kebugaran (wellness), yaitu, penilaian pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi
kebugaran (fitness), dan konseling===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:01:41
540   EtiketDID2021054343

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Thamrin Lantai 12,
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, DKI Jakarta, 10250

PT Aplikanusa Lintasarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lintasarta Cloudeka
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : abu – abu, biru muda, biru tua, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait

peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Kendali jarak jauh
untuk peralatan komunikasi audio dan video; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem yang memungkinkan
komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan
komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita
lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi,
peralatan komunikasi komputer, dan pengendali antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi,
lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Peralatan pengiriman pesan dan
keamanan jaringan yang terdiri dari piranti keras dan piranti lunak komputer untuk mendeteksi, memblokir, dan
mengotomatiskan penghapusan virus dan ancaman komputer, mengenkripsi dan mengotentikasi data, mencegah kehilangan
data, memulihkan data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter, menganalisis, mengelola, dan memblokir
komunikasi elektronik; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan
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komunikasi untuk memfasilitasi pengawasan, log-in jarak jauh dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler
komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk
menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan
kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara
langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi;
Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang
virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak
untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; Peranti lunak komputer
untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer yang memungkinkan
pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan
kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video, olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan,
fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan
cara elektronik; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik keamanan,
manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan kepatuhan,
manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti lunak
komputer dan piranti keras komputer untuk keamanan jaringan, keamanan email dan web, kendali akses yang aman,
identifikasi pengguna, enkripsi, dan manajemen keamanan; Piranti lunak komputer untuk memastikan keamanan data yang
berada di lingkungan komputasi awan; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk
melakukan transaksi keuangan; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik, panduan
kepatuhan, lembar data, dan laporan di bidang komputasi awan/cloud dan keamanan data untuk lingkungan komputasi
awan/cloud computing publik; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT];
aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; kartu pembayaran prabayar yang disandikan; layanan webcast, webinar,
studi kasus, file audio, dan video yang dapat diunduh di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk
lingkungan komputasi awan/cloud computing; pemindai barcode; peralatan nirkabel broadband, yaitu stasiun pangkalan
telekomunikasi untuk jaringan nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak
ketiga ke, dan memungkinkan transmisi video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan
akses dan terminal telepon seluler, stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data,
router dan switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile
cloud clients and servers), multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile
switching circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses,
pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi
telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan
gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat komunikasi
nirkabel untuk transmisi suara, data atau gambar; perangkat lunak computer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak
untuk menyediakan crowd-sourcing dan statistik yang teragregasi tentang keterpercayaan dan keamanan aplikasi perangkat
lunak lain berdasarkan masukan dari pengguna; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak
komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan,
perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan
konsultasi investasi; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan,
mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan
jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan
koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer untuk penyediaan jaringan keamanan; perangkat lunak komputer
untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menemukan
konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan konten; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak
permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui
jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak untuk digunakan dalam platform keuangan elektronik;
perangkat lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal
dan jaringan global; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain; perangkat lunak untuk
mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog ,
menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan komunikasi.;
perangkat lunak untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar;
perangkat lunak untuk menyediakan pembuktian keaslian (autentikasi) pihak ke transaksi keuangan; perangkat lunak untuk
transaksi pembayaran; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengembangkan, melaksanakan, dan
menjalankan perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer, dan jaringan komunikasi global; program
aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring
(online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan,
mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk
mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan,
membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program komputer
untuk video dan permainan komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:01:44
540   EtiketDID2021054344

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: WISMA SAKURA LT. 3 JL. HATI SUCI NOMOR 4, KEL. KAMPUNG BALI, KEC.
TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10250

PT. LUCKY INDAH KERAMIK
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUKISAN AYAM JAGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain gambar yang dihasilkan dengan bantuan komputer; alas kertas meja; alas piring dari kertas; bahan-bahan plastik

untuk pengemasan dan pembungkus; barang-barang dari kertas; buku catatan; cetakan bergambar; kantong kertas; kantong
plastik; kertas pembungkus; kertas untuk memasak; notes bergambar; tadah liur kertas; tisu kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:03:31
540   EtiketDID2021054345

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sutan Syahrir No. 8, RT. 010 RW. 002 Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350

THEA MAGDALENA GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
General Paten International  Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAMUAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Sediaan hidangan nasi; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau

sayuran; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan
juga termasuk daging, ikan atau sayuran; nasi kotak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:05:51
540   EtiketDID2021054346

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Raya Mekarsari, RT/RW:009/012, Blok V No. 10, Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis,
Kota Depok, Kota Depok, Jawa Barat, 16452

Adi Kuswadi Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEVEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah; Putih; Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam olahan ; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam;

Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau
ayam; Fish maw (olahan dari ikan); Ikan olahan dalam kaleng; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan
tepung; Nugget tempe; Produk olahan daging sapi; Sosis; Sup bakso matzo; Tahu Bakso; Topping dan isi berbahan dasar
buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-
bahan susu untuk membuat roti; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng;
bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang;
bakso lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis
ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan;
bakso telur sapi; bakso urat; burger berbahan dasar serangga [roti]; campuran yang mengandung lemak untuk irisan roti;
daging olahan asap; daging sapi olahan; hasil olahan ikan untuk makanan manusia; ikan olahan; isian buah untuk roti dan
kue; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); nugget ayam; nugget ikan; nugget kentang
parut; nugget sapi; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan tahu untuk isian roti burger; pisang nugget; produk
daging olahan; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk olahan ikan dalam botol; produk
sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti daging
cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; roti hamburger; roti hamburger tidak dimasak; roti kedelai; roti tahu;
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shepherd's pie (roti); sosis daging; topping dan isi berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang untuk makanan penutup, gula-
gula, pastry dan produk roti; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti
kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:07:32
540   EtiketDID2021054347

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Green Garden Blok A14 Nomor 36, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Megava Adyatama Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PalmPower
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pijat listrik portabel (medis); Ben Wa bola [dewasa bantu rangsangan seksual]; Boneka cinta [boneka seks]; Mainan

seks (alat bantu seksual); aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; bantu rangsangan seksual dewasa; bantu seksual
dewasa; bola anal [mainan seks]; cincin penis [mainan seks]; colokan anal [mainan seks]; masturbator [perangkat rangsangan
seksual untuk orang dewasa]; pantat colokan [sex toys]; pembesar penis [perangkat rangsangan seksual untuk orang
dewasa]; penis buatan [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; perangkat rangsangan seksual; perangkat
vakum ereksi [dewasa bantu rangsangan seksual]; pompa penis [sex toys]; stimulator klitoris [perangkat rangsangan seksual
untuk orang dewasa]; stimulator prostat [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; stimulator saraf elektronik untuk
tujuan medis; vagina buatan [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; vibrator [dewasa bantu rangsangan
seksual]; vibrator [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:11:53
540   EtiketDID2021054348

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wonorejo I/113, Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur
BUDI SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POMPOM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, biru, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baling-baling mesin penyuplai udara untuk kolam ikan alami; Mesin cukur untuk binatang; Mesin pakan ternak

menghancurkan; Mesin penyuplai udara untuk kolam ikan alami; Pelampung untuk mesin penyuplai udara untuk mesin
pemotong kolam ikan alami; Pompa pengatur gas udara untuk akuarium; Pompa saringan; aparatus pengerjaan pengeringan
untuk digunakan pada bendungan timbunan isi bumi, kolam pengendapan,  kolam air mentah dan sungai; aparatus untuk
mengekstrasi cairan untuk mengekstrasi cairan dari tempat besar berisi cairan, bendungan, sungai dan kolam (mesin); diffuser
batu gelembung udara untuk akuarium; generator oksigen akuarium; listrik pompa untuk akuarium; mesin hauling net [ikan];
mesin melawan arus kolam renang; mesin pembersih untuk kolam; mesin pemotong pakan ternak [pakan pemotong]; mesin
untuk membuat jaring ikan; pengumpan ternak mekanik; pompa aerasi untuk akuarium; pompa air listrik; pompa akuarium;
pompa kincir angin; pompa untuk mengaerasi akuarium dalam ruangan; waterers ternak mekanik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:13:40
540   EtiketJID2021054349

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.KEDOYA AKASIA IV B.4 NO.7 RT 006/RW 004 KEL.KEDOYA SELATAN
KEC.KEBON JERUK, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

NUTCHAA PANYASHEEWIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : ARROY THAI FOOD
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING,HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; jasa katering; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; kafe,

kafetaria dan layanan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:13:54
540   EtiketDID2021054350

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Tanjung Iman, RT. 000 RW. 000, Tanjung Iman, Blambangan Pagar, Kab.
Lampung Utara - Lampung. , Kabupaten Lampung Utara, Lampung

PT. INDIGO BUDI LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Willy Isananda Tunggal S.H.,
Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dGO-HORSE + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat tua; cokelat muda; hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif ekstrak ragi yang digunakan dalam pakan ternak; Aditif ekstrak ragi yang digunakan sebagai sumber protein dan

penambah rasa dalam pakan ternak; Beras untuk pakan ternak; Campuran pakan ternak; Lembutan pakan ternak untuk
menggemukkan; Makanan Hewan Peliharaan; Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kuda; Mout untuk
pakan ternak; Pakan hewan untuk menambah kekuatan; Pakan ternak; Pelet (Makanan Ternak); Pur (Pakan Ternak); bahan
makanan untuk kuda; konsentrat untuk pakan ternak; pakan kuda; ransum ternak; sediaan untuk pakan ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:15:46
540   EtiketDID2021054351

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Green Garden Blok A14 Nomor 36, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Megava Adyatama Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pillow Talk
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pijat listrik portabel (medis); Ben Wa bola [dewasa bantu rangsangan seksual]; Boneka cinta [boneka seks]; Mainan

seks (alat bantu seksual); aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; bantu rangsangan seksual dewasa; bantu seksual
dewasa; bola anal [mainan seks]; cincin penis [mainan seks]; colokan anal [mainan seks]; masturbator [perangkat rangsangan
seksual untuk orang dewasa]; pantat colokan [sex toys]; pembesar penis [perangkat rangsangan seksual untuk orang
dewasa]; penis buatan [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; perangkat rangsangan seksual; perangkat
vakum ereksi [dewasa bantu rangsangan seksual]; pompa penis [sex toys]; stimulator klitoris [perangkat rangsangan seksual
untuk orang dewasa]; stimulator prostat [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; stimulator saraf elektronik untuk
tujuan medis; vagina buatan [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; vibrator [dewasa bantu rangsangan
seksual]; vibrator [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:17:42
540   EtiketDID2021054352

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Komplek DPR 1 Rt 003/02 No. 75d Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11530

Muhammad Fawzy Rahman
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Enzy Batik
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Batik; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; baju batik; celana kasual; celana panjang; celana pendek;

kaos; kaos polo; kemeja; kemeja formal; pakaian formal untuk pria; pakaian jadi; pakaian pria; pakaian santai untuk pria;
pakaian wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:20:08
540   EtiketJID2021054353

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Thamrin Lantai 12,
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, DKI Jakarta, 10250

PT Aplikanusa Lintasarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lintasarta Cloudeka
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : abu – abu, biru muda, biru tua, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa komunikasi suara, teks dan data nirkabel berlangganan ke operator seluler untuk melakukan panggilan telepon; Jasa

komunikasi, yaitu, transmisi suara, audio, gambar visual dan data melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi
nirkabel, internet, jaringan jasa informasi dan jaringan data.; Jasa penyediaan akses ke peranti lunak aplikasi yang digunakan
pada telepon mobile dan perangkat mobile lain; Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik,
marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing keuangan elektronik; Jasa telekomunikasi, yaitu, peringatan jaringan
komunikasi global sehubungan dengan musik dan hiburan musikal; Jasa transmisi data dan/atau informasi terkait transaksi
keuangan elektronik; informasi transmisi elektronik surat-surat berharga dan keuangan untuk pihak ketiga melalui layanan
interkoneksi komputer; jasa telekomunikasi; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas suara, data, gambar, audio
dan video dengan menggunakan jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; langganan siaran audio melalui jaringan komputer
global; layanan komunikasi; layanan komunikasi telepon disediakan untuk hotline dan pusat panggilan; layanan
telekomunikasi telepon yang disediakan melalui kartu panggilan telepon prabayar; layanan telekomunikasi yang menyediakan
akses ke informasi tentang produk keuangan, informasi, layanan dan transaksi keuangan; penyewaan waktu akses ke jaringan
komputer global; siaran televisi berlangganan; siaran televisi kabel; transfer data nirkabel melalui protokol aplikasi nirkabel
[WAP]; transmisi dan penerimaan informasi basis data melalui jaringan telekomunikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:21:56
540   EtiketDID2021054354

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wonorejo I/113, Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur
BUDI SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POMPOM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, biru, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penyaringan air; Lampu spot; Lampu suasana LED; Lampu untuk dekorasi; Peralatan membran dalam bentuk filter

untuk memurnikan air; Perangkat selaput dalam bentuk saringan–saringan untuk pemurnian air; Saringan air untuk keperluan
sanitasi; air mancur meja hias; air penyaringan unit untuk akuarium; alat dan mesin penyaringan dan pembersih udara; alat
penyaringan dan sterilisasi air; alat untuk penerangan; aparat pemanas; aparat pendinginan; aparatur filtrasi akuarium;
aparatus industri untuk memurnikan air; aparatus untuk memurnikan air keran; aparatus untuk tujuan penerangan,
pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bidet air mancur; boiler

Halaman 119 dari 356



untuk instalasi pemanas; cartridge filter akuarium; filter akuarium; filter untuk kolam renang; instalasi penyaringan air; jet air
untuk digunakan di kolam air panas; kipas pendingin; lampu; lampu akuarium; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu
menyelam; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk tujuan medis; lampu sorot; lampu untuk memikat ikan; mesin pemurni udara;
mesin-mesin penyaringan untuk pemurni-pemurni air; pemanas akuarium; pemanas kipas; pemanas untuk kolam renang;
pemanas/kipas; pendingin air termasuk, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem
lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan;
sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; tangki air
bertekanan; tangki pemurnian air; unit penyaringan air; unit penyaringan air terbalik osmosis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:22:23
540   EtiketDID2021054355

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Green Garden Blok A14 Nomor 36, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Megava Adyatama Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sensuva
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Krim orgasme; Pelumas pribadi (medis); gel stimulan seksual; minyak

pijat obat; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; pelumas higienis; pelumas
medis; pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi
berbasis lidah buaya; pelumas vagina; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan disfungsi
ereksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:24:21
540   EtiketDID2021054356

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KATAMARAN PERMAI 5 NO.20, KEL. KAPUK MUARA, KEC. PENJARINGAN ,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

EDI HADIPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAN-EI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Kabel Antena; Kabel Arde; Kabel Busi; Kabel Generator; Kabel HDMI; Kabel

HDTV; Kabel Listrik Tahan Api; Kabel Pengendali; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel audio
penghubung jarak panjang; Kabel cdi; Kabel daya untuk untuk rokok elektronik; Kabel ekstensi speaker; Kabel las listrik;
Kabel-kabel elektrik datar yang lentur; Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta
platform bagi konsumen untuk mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen
sistem yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut,
ekspansi dan separator udara untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas,
pompa dan booster air limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.;
SELONGSONG KABEL; Sistem kabel gantung (listrik),; adaptor kabel; alat kontrol jarak jauh untuk pompa vakum; alat penarik
kabel listrik; alat pengkait kabel listrik; alat penyangga kabel listrik; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik];
kabel RCA; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel aki; kabel audio dan video; kabel baterai; kabel data; kabel daya; kabel
daya bawah air; kabel daya mobil; kabel ekstensi listrik; kabel elektronik; kabel fleksibel; kabel gitar; kabel internet; kabel jack;
kabel jumper accu; kabel kacamata; kabel koaksial; kabel komputer; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel listrik
yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel micro USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel pembumian; kabel pengumpan; kabel
printer; kabel relay radio; kabel resistensi; kabel sinkronisasi data; kabel starter baterai; kabel starter untuk motor; kabel
telegraf; kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data; kabel universal serial bus [USB]; kabel untuk mengirim dan
menerima sinyal televisi kabel; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal optik; kabel untuk
transmisi suara dan gambar; kabel vga; kabel, listrik; kabel-kabel; kartu WLAN (jaringan area lokal nirkabel); konektor kabel
listrik; lengan sambungan untuk kabel listrik; pompa kebakaran===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:25:43
540   EtiketDID2021054357

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Aroepala Komp. PHL Blok Q2 No. 19, RT. 007 RW. 014, Desa Kassi-Kassi, Kec.
Rappocini Kota Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90222

RIESTYANITA AFSARIANA N, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: sazzy
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, biru, ungu tua, ungu muda, kuning, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis

dan eyeliner; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Pemerah pipi dalam bentuk
bedak; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan perawatan
rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Serum rambut; Toner; Toner wajah (kosmetik); bedak tabur; body lotion untuk keperluan
kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up;
kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir,
lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim
kecantikan wajah dan tubuh; krim pemutih kulit wajah; lipstik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak rambut; parfum; pemutih gigi (strip dan pasta); pomade
rambut; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum wajah;
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:27:00
540   EtiketDID2021054358

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wonorejo I/113, Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur
BUDI SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POMPOM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, biru, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bak mandi plastik yang dapat dipindah untuk hewan peliharaan; Dispenser air minum elektrik untuk hewan peliharaan;

Kandang untuk membawa hewan peliharaan; Peralatan untuk mengambil kotoran hewan; Wadah makanan untuk hewan
peliharaan rumah tangga; akuarium dalam ruangan; alat makan hewan peliharaan diaktifkan oleh sensor laser; baki sampah
untuk hewan peliharaan; bulu binatang [sikat]; guci untuk memperlakukan hewan peliharaan; kandang untuk hewan peliharaan
rumah tangga; kerudung akuarium; kotak sampah otomatis untuk hewan peliharaan; kotak sampah untuk hewan peliharaan;
kotak sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; mangkuk minum hewan peliharaan; minum palung untuk hewan;
ornamen akuarium dari porselen; palung untuk hewan; pemburu ikan; pengumpan hewan kecil; pengumpan hewan non-
mekanis; pengumpan ternak yang diaktifkan hewan; perangkap serangga; perangkap tikus; piring makan hewan peliharaan;
sangkar burung; saringan [peralatan rumah tangga]; sarung tangan perawatan hewan peliharaan; sendok untuk pembuangan
limbah hewan peliharaan untuk keperluan rumah tangga; sikat hewan peliharaan, listrik; sikat untuk merawat hewan; sisir
untuk hewan; tangki air untuk ikan hidup [indoor aquaria]; tangki akuarium dalam ruangan; wadah makanan untuk hewan
peliharaan; wadah makanan untuk hewan ternak; wadah rumah tangga untuk menyimpan makanan hewan; waterer hewan
peliharaan non-mekanis dalam sifat dispenser air dan cairan portabel untuk hewan peliharaan; waterer hewan ternak yang
diaktifkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:28:26
540   EtiketJID2021054359

730 Nama Pemohon : A.S. Watson TM Limited
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Alamat Pemohon : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110,
British Virgin Islands

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LO/OK at me & Device
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai,

handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan ritel;
Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian,
alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan
farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel yang
menampilkan wewangian; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau
karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Penasihat bisnis dan layanan
informasi; administrasi bisnis; fungsi kantor; jasa retail sehubungan dengan penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan
penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis,
mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail
sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung
penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau
papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan
penjualan peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas,
barang-barang untuk keperluan pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca
yang digunakan dalam gedung), barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk
menggosok kulit, dispenser aerosol, tidak untuk keperluan medis; jasa ritel; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-
kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi
kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-
barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan
untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan
eceran atau grosir untuk pasta gigi; layanan iklan untuk orang lain; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk instrumen
horologis; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk minuman beralkohol;
layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan mandi;
layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan;
manajemen bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:29:52
540   EtiketDID2021054360

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Green Garden Blok A14 Nomor 36, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Megava Adyatama Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Swan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pijat listrik portabel (medis); Ben Wa bola [dewasa bantu rangsangan seksual]; Boneka cinta [boneka seks]; Mainan

seks (alat bantu seksual); aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; bantu rangsangan seksual dewasa; bantu seksual
dewasa; bola anal [mainan seks]; cincin penis [mainan seks]; colokan anal [mainan seks]; masturbator [perangkat rangsangan
seksual untuk orang dewasa]; pantat colokan [sex toys]; pembesar penis [perangkat rangsangan seksual untuk orang
dewasa]; penis buatan [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; perangkat rangsangan seksual; perangkat
vakum ereksi [dewasa bantu rangsangan seksual]; pompa penis [sex toys]; stimulator klitoris [perangkat rangsangan seksual
untuk orang dewasa]; stimulator prostat [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; stimulator saraf elektronik untuk
tujuan medis; vagina buatan [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; vibrator [dewasa bantu rangsangan
seksual]; vibrator [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:30:57
540   EtiketDID2021054362
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Tanjung Iman, RT. 000 RW. 000, Tanjung Iman, Blambangan Pagar, Kab.
Lampung Utara - Lampung. , Kabupaten Lampung Utara, Lampung

PT. INDIGO BUDI LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Willy Isananda Tunggal S.H.,
Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dGO-RABBIT + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat muda; hijau; hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif ekstrak ragi yang digunakan dalam pakan ternak; Aditif ekstrak ragi yang digunakan sebagai sumber protein dan

penambah rasa dalam pakan ternak; Beras untuk pakan ternak; Campuran pakan ternak; Lembutan pakan ternak untuk
menggemukkan; Makanan Hewan Peliharaan; Mout untuk pakan ternak; Pakan hewan untuk menambah kekuatan; Pakan
ternak; Pelet (Makanan Ternak); Pur (Pakan Ternak); Tepung Bahan Makanan Ternak; bubur tepung untuk pakan hewan;
jerami [hijauan]; konsentrat untuk pakan ternak; ransum ternak; rumput; rumput, alami; sediaan untuk pakan ternak; tepung
kelapa untuk konsumsi hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:32:20
540   EtiketDID2021054363

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KELAPA SAWIT IV BLOK. AA NO. 14, RT/RW. 007/017, KEL. KELAPA GADING
TIMUR, KEC. KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

RANDY WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bambang Suwarno S.H.,
Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong  Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YAKAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau; ungu; merah; kuning; orange; biru; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Jaket Jeans; Kaos kaki bayi; Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Pesta;

Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian dalam; Pakaian dinas seragam; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian muslim;
Pakaian untuk olahraga; Pakaian wanita jeans; Peci; Rok Jeans; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sepatu hak tinggi;
Tali pinggang (pakaian); Tudung kepala (Pakaian); atasan [pakaian]; baju kaos (t-shirt); baju rajut (pakaian); ban pinggang
(pakaian); bando [pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; celana dalam; celana jeans untuk anak; celana
panjang; celana pendek; dalaman jilbab; dasi; dasi (pakaian); gaun [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; jeans biru;
jilbab; kaftan batik (pakaian); kaos berkerah; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos oblong; kaos singlet; kaos t shirt; kemeja;
kemeja berkerah; kemeja kancing; kemeja lengan panjang; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; lapisan pakaian jadi;
legging [celana panjang]; mantel [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian
denim; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian luar; pakaian
mode/fesyen; pakaian pantai; pakaian pengantin; pakaian renang; pakaian tenun; pakaian tidur; pakaian untuk bayi; pakaian
untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala; rok [pakaian bisnis]; rompi; sandal; sandal bakiak; sandal
hak tinggi; sandal jepit; sandal selop; sapu tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bot; sepatu sandal; sol
sandal; sol untuk sepatu; syal dan jilbab; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:33:22
540   EtiketDID2021054364

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Kencana Blok C. 7 No. 12, Rt. 006, Rw. 012, Kel. Cengkareng Barat, Kec.
Cengkareng, Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Adi Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANUGERAH + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, emas
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511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sarang burung dengan gula batu; Sarang burung dengan gula batu yang bisa dimakan; Sarang burung dengan sari buah

pir; Sari sarang burung; Walet; sarang burung yang bisa dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:34:14
540   EtiketJID2021054365

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GUNUNGSARI INDAH BLOK HH NO 17, RT. 010/RW. 008, KEL. KEDURUS, KEC.
KARANG PILANG, Kota Surabaya, Jawa Timur

ADNAN YUDHA ARDHITAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PENSIUN DINI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Abu-abu, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa keuangan; jasa konsultasi rencana pensiun keuangan; konsultasi keuangan; konsultasi manajemen risiko keuangan;

layanan konsultasi yang berkaitan dengan investasi dan keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pensiun;
memberikan informasi di bidang keuangan pribadi; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan; penelitian
keuangan; perencanaan keuangan untuk masa pensiun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:34:29
540   EtiketJID2021054366

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Thamrin Lantai 12,
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, DKI Jakarta, 10250

PT Aplikanusa Lintasarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lintasarta Cloudeka
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : abu – abu, biru muda, biru tua, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pendukung pelanggan teknis, yaitu, pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis perangkat jaringan komputer

dan masalah piranti keras telekomunikasi; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging,
streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan
media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; bantuan teknologi informasi kepada pihak lainnya secara
berlangganan; desain dan pengembangan jaringan telekomunikasi; desain dan pengembangan sistem telekomunikasi;
instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer komunikasi; jasa penelitian di bidang teknologi informasi dan
telekomunikasi; jasa penyedia layanan aplikasi  (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat
blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi jaringan komunikasi.; jasa-
jasa dukungan teknologi, yaitu, penyediaan informasi teknis tentang cara menggunakan dan membuat penggunaan ponsel,
komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, serta perangkat dan perangkat yang terhubung ke jaringan; jasa-jasa
perlindungan jarak jauh untuk telepon nirkabel dan komputasi bergerak dan perangkat komunikasi, yaitu, penghapusan data,
pencadangan data dan pemulihan data; konsultasi di bidang teknologi telekomunikasi; konsultasi teknologi telekomunikasi;
layanan hosting infrastruktur komputer, yaitu, penyediaan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer
kepada pihak lain berdasarkan langganan atau pembayaran setiap kali penggunaan; layanan komputer, yaitu,
menciptakan/membuat komunitas virtual untuk pengguna terdaftar untuk berbagi (share), melihat, berlangganan dan
berinteraksi dengan gambar, konten audio-visual dan video serta data dan informasi terkait; layanan penyediaan piranti lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memudahkan para pengguna dalam berkomunikasi,
berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video, dan aplikasi melalui Internet;
layanan teknologi telekomunikasi satelit; menyediakan perangkat lunak untuk menemukan konten dan penerbit konten, dan
untuk berlangganan konten; pengembangan, pemeliharaan dan pembaruan jaringan telekomunikasi; pengujian, analisis dan
pemantauan sinyal telekomunikasi; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang disediakan melalui jaringan
komputer global dan jaringan komunikasi lainnya untuk membuat profil informasi dan hiburan berdasarkan pilihan pengguna
atas hiburan dan informasi atau berdasarkan spesifikasi pengguna dari karakteristik hiburan dan informasi, dan
merekomendasikan hiburan dan informasi lain berdasarkan pilihan dan spesifikasi tersebut; penyediaan platform komputasi

Halaman 124 dari 356



yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi / data untuk komunikasi perangkat seluler===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:34:55
540   EtiketDID2021054367

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Cosmos Blok H/18, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
Hansen Suryawijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Balidong
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===T-shirt lengan panjang; celana kasual; kaus; pakaian; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-

anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung
tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja
(overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur,
kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat,
pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin
dan windshirt===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:35:50
540   EtiketDID2021054368

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum, Kota Baru Indah Blok E No.31, RT.030/RW.000, Kel. Kenali Besar, Kec.
Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kota Jambi, Jambi

BAYU NATA PRAYOGA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agustin S.H.
GP Plaza Lantai 2 Jl. Gelora II No. 1 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HEF
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel jerawat (kosmetik); Sabun untuk muka; bedak rambut; krim pemutih kulit; parfum; pomade rambut; sabun mandi;

serum perawatan rambut; serum wajah; shampo rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:37:54
540   EtiketDID2021054369

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Green Garden Blok A14 Nomor 36, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Megava Adyatama Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Suprijono S.Kom
Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah,  Kota Cimahi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Naisc
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Krim orgasme; Pelumas pribadi (medis); gel stimulan seksual; minyak

pijat obat; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat-obatan; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; pelumas higienis;
pelumas medis; pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual
pribadi berbasis lidah buaya; pelumas vagina; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan
disfungsi ereksi; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu sanitasi sekali pakai===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:39:19
540   EtiketDID2021054370

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KATAMARAN PERMAI 5 NO.20, KEL. KAPUK MUARA, KEC. PENJARINGAN,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

EDI HADIPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Kabel Antena; Kabel Arde; Kabel Busi; Kabel Generator; Kabel HDMI; Kabel

HDTV; Kabel Listrik Tahan Api; Kabel Pengendali; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel audio
penghubung jarak panjang; Kabel cdi; Kabel daya untuk untuk rokok elektronik; Kabel ekstensi speaker; Kabel las listrik;
Kabel-kabel elektrik datar yang lentur; Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta
platform bagi konsumen untuk mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen
sistem yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut,
ekspansi dan separator udara untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas,
pompa dan booster air limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.;
SELONGSONG KABEL; Sistem kabel gantung (listrik),; adaptor kabel; alat kontrol jarak jauh untuk pompa vakum; alat penarik
kabel listrik; alat pengkait kabel listrik; alat penyangga kabel listrik; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik];
kabel RCA; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel aki; kabel audio dan video; kabel baterai; kabel data; kabel daya; kabel
daya bawah air; kabel daya mobil; kabel ekstensi listrik; kabel elektronik; kabel fleksibel; kabel gitar; kabel internet; kabel jack;
kabel jumper accu; kabel kacamata; kabel koaksial; kabel komputer; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel listrik
yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel micro USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel pembumian; kabel pengumpan; kabel
printer; kabel relay radio; kabel resistensi; kabel sinkronisasi data; kabel starter baterai; kabel starter untuk motor; kabel
telegraf; kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data; kabel universal serial bus [USB]; kabel untuk mengirim dan
menerima sinyal televisi kabel; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal optik; kabel untuk
transmisi suara dan gambar; kabel vga; kabel, listrik; kabel-kabel; kartu WLAN (jaringan area lokal nirkabel); konektor kabel
listrik; lengan sambungan untuk kabel listrik; pompa kebakaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:39:34
540   EtiketDID2021054371

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Kencana Blok C. 7 No. 12, Rt. 006, Rw. 012, Kel. Cengkareng Barat, Kec.
Cengkareng, Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Adi Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANUGERAH + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, emas
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; air dalam kemasan; minuman sarang burung walet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:41:32
540   EtiketDID2021054372

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 5 Swinton Avenue, Kew Victoria 3101, Australia
Justin Abrahams, Marcin Wojcik

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl.
Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: PEDLA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : PEDLA = Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga.; Pakaian; pakaian untuk olahraga; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:42:47
540   EtiketDID2021054373

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sangkuriang Komp. Pos Giro No. 30  RT. 004 RW. 005, Kel. Cipageran Kec.
Cimahi Utara Kota Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40511

ERIKA SRIE MUSTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dok e
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gold, ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis

dan eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sediaan dasar
untuk tata rias wajah; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut;
Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum rambut; Toner; Toner wajah (kosmetik);
bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran; kosmetik; kosmetik dan make-up;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu alas
bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit
wajah; lipstik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah
(facial packs); minyak rambut; parfum; pemutih gigi (strip dan pasta); pomade rambut; sediaan kosmetik untuk berjemur dan
sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum wajah; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:43:20
540   EtiketDID2021054374

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sebelah Selatan Jalan By Pass Rt.05/Rw.01 Sidomojo, Krian, Sidoarjo
PT. JAYAMAS MEDICA INDUSTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONEMED 1MED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat anestesi (pembiusan); Alat bedah dilengkapi tabung kecil untuk membuat lubang pada badan tempat buangan

darah/nanah; Alat kontrasepsi pesarium; Alat pemeriksa komposisi tubuh; Alat pemeriksaan darah; Alat pengukur kadar
kolesterol; Alat suntik untuk keperluan medis; Alat terapi dan alat bantu yang disesuaikan untuk penyandang disabilitas; Alat
tetes untuk keperluan medis; Alat uji visi; Aparatus pernapasan medis; Apparatus yang digunakan dalam analisa medis; Bantal
terapi magnetik; Barang-barang ortopedi, perban ortopedi untuk sendi-sendi, perban elastis, kit perban ortopedi untuk sendi;
Filter mekanis untuk aparatus pernapasan; Foto-foto sinar-X untuk keperluan medis; Hemositometer (alat untuk perhitungan
sel darah); Implan bedah terdiri dari bahan buatan/tiruan; Injektor cairan medis; Instrumen dan peralatan medis dan bedah;
Kantong untuk buang air kecil / kantong urine; Kaos kaki untuk pembengkakan pembuluh darah; Kotak yang dipersiapkan
untuk peralatan medis dan untuk digunakan dokter; Kursi pijat; Kursi toilet untuk keperluan medis; Kursi untuk Pemeriksaan
gigi dan aksessoris gigi lainnya; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Kursi untuk keperluan medis atau kedokteran gigi;
Masker bedah sekali pakai; Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker medis; Masker oral
untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker pembiusan; Masker pernapasan untuk bantuan pernapasan untuk
keperluan medis; Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Masker wajah untuk penggunaan medis; Mesin Sinar-X
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untuk keperluan medis (alat rontgen); Otomat aerosol untuk keperluan medis; Pakaian medis; Pakaian untuk pemeriksaan
pasien; Pakaian untuk ruang operasi; Penyangga tapak kaki untuk alas kaki; Peralatan Laboratorium untuk Tujuan Diagnostik
Medis; Peralatan bedah; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan pernapasan neonatal untuk digunakan dalam terapi
CPAP; Perangkat Pelindung Mata; Perban suspensi; Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran,
kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah;
SIKAT MULUT DAN BAYI; Sensor untuk keperluan medis; Set gigi tiruan; Sikat untuk membersihkan rongga tubuh; Sistem
pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk pasien, meliputi peralatan pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan
masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Sol sepatu ortopedi; Sumbat telinga (alat pelindung telinga);
Tandu Kursi; Tas perkakas untuk penggunaan para dokter bedah dan dokter; Tempat tidur angin untuk tujuan medis; Tempat
tidur beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; Tilam di bawah sprei untuk tempat tidur
orang sakit; Tongkat quad (berkaki empat) untuk keperluan medis; alat bantu Dengar; alat bantu berjalan; alat bantu dengar
medis; alat bantu jalan untuk penyandang cacat; alat di luar tubuh dipasang pada orang berbaring di ranjang terapi yang dapat
memberikan kompresi sekuensial dengan bantuan lilitan pasangan manset di kaki pada fase diastolik dan dekompresi pada
fase sistolik yang dapat dikontrol baik tekanan, frekuensi maupun waktunya secara otomatis dengan sinkronisasi EKG dan
atau lainnya yang dapat membuat aliran balik di pembuluh darah ke jantung; alat kontrasepsi; alat pacu jantung; alat pacu
jantung otak; alat pelindung diri untuk keperluan medis; alat penghisap luka; alat pengukur tekanan darah; alat suntik obat; alat
terapi dan bantu diadaptasi untuk penyandang cacat; alat terapi elektromagnetik frekuensi rendah; alat terapi elektromagnetik
frekuensi tinggi; alat terapi udara panas; alat terapi ultrasonik; alat untuk mengambil sampel cairan tubuh; alat untuk mengukur
kadar oksigen dalam tubuh untuk tujuan medis; alat untuk terapi; aparat dan instalasi untuk produksi sinar-X, untuk tujuan
medis; aparat dan instrumen untuk terapi radioisotop; aparat fisioterapi; aparat fototerapi untuk tujuan medis; aparat latihan
untuk tujuan rehabilitatif medis; aparat penggambaran medis; aparat stimulasi elektronik untuk tujuan terapi fisik; aparat
termoterapi untuk tujuan medis; aparat tes genetik untuk tujuan medis; aparat ultrasound untuk tujuan medis; aparatur
akupresur; aparatur pijat kaki; aparatur radioterapi; aparatur transfusi darah; aparatur urologis; aparatur vaksinasi otomatis;
aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan medis; aparatus untuk pengobatan selulit; aparatus untuk terapi
ultrasound; bantalan perut untuk tujuan medis; botol bayi; botol penetes untuk tujuan medis; botol penyimpanan ASI; botol
susu; cincin bio magnetic untuk tujuan medis; computed tomography [CT] aparatur; cryo untuk pengobatan dan pengangkatan
tumor; cystoscopes; dot untuk botol bayi; elektroda untuk penggunaan medis; filter untuk masker pernapasan untuk
penggunaan medis; filter untuk sinar ultraviolet, untuk tujuan medis; gelang anti-mual; hemostat; inhalators oksigen untuk
tujuan terapeutik; injector insulin; instrumen akupunktur; instrumen chiropractic; instrumen ginekologi; instrumen ginekologi
untuk memeriksa organ reproduksi perempuan; instrumen pemotong bedah; jahitan bedah; jarum suntik untuk tujuan medis;
kasur melahirkan; kateter; kateter balon; koleksi tas darah untuk tujuan medis; kontainer terutama disesuaikan untuk
pembuangan jarum suntik; korset untuk tujuan medis; kuret; laser untuk tujuan tetes mata; layar radiologi untuk tujuan medis;
masker bedah; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung mulut untuk penggunaan medis; masker
pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk
isolasi kuman; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker wajah untuk
penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial; masker wajah untuk tujuan sanitasi; mendukung pergelangan kaki untuk
tujuan medis; mesin dialisis; monitor denyut jantung; monitor respirasi; monitor tekanan darah; pakaian kompresi pasca-
operasi; pakaian pelindung untuk keperluan medis; pelvimeters; pengukur denyut nadi; penjepit untuk botol bayi; peralatan
medis untuk melakukan tes immunoassay kromatografi; peralatan medis untuk menguji darah, serum manusia, plasma, urin,
cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan olahraga secara manual dioperasikan untuk tujuan terapi fisik; peralatan terapi
galvanik; peralatan untuk diagnosis klinis; perangkat medis; perban elastis; perban kompresi; perban lutut, ortopedi; perban
pendukung; perekam denyut jantung; perkakas medis dan pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi
dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya instrumen dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; prostesis; puting
susu / pentil untuk botol bayi; ray ultraviolet lampu untuk tujuan medis; retraktor bedah; sabuk ortopedi; sabuk perut; sabuk
untuk tujuan medis; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan untuk tujuan medis; sepatu untuk tujuan
medis; stetoskop; tas medis yang dirancang untuk menahan peralatan medis; termometer klinis; termometer untuk tujuan
medis; transfusi set; trigliserida aparat pengujian untuk tujuan diagnostik medis; underpads pakai; vaporizers untuk tujuan
medis; wadah secara khusus disesuaikan untuk pembuangan instrumen medis, jarum suntik, dan limbah medis terkontaminasi
lainnya===
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas;

Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Alat listrik untuk membuat minuman; Alat memasak; Alat pemanas dan
pendingin udara gabungan; Alat pemanas dari keramik; Alat pemanas listrik untuk memasak untuk keperluan industri; Alat
pemanas ruang air panas [untuk keperluan industri]; Alat pembersih udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pembuat es;
Alat pemurni udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat
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penghasil uap untuk tujuan memasak; Alat penyejuk minuman; Alat untuk memanaskan makanan menggunakan kombinasi
udara dan uap; Alat untuk menyediakan air panas; Alat ventilasi (AC) untuk keperluan rumah tangga atau industri; Bagian
untuk peralatan pendingin udara; Bak untuk perendam kaki; Clean Out ( Alat Sanitari ); Dispenser air; Evaporator untuk
pendingin udara; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Filter untuk digunakan dengan peralatan AC; Filter untuk
digunakan dengan peralatan untuk penyediaan air; Filter untuk membersihkan udara; Filter untuk pemurnian air; Fitting untuk
instalasi gas; Floor Drain ( Alat Sanitari ); Instalasi dan freezer pendingin; Instalasi dan mesin pendingin; Instalasi pemanas air;
Instalasi pendingin udara domestik; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan,
pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi yang menggabungkan ketel
dan pembuat uap untuk memproduksi air panas; Jenis instalasi industri untuk memasak, pengeringan dan pendinginan tujuan;
Kakus (WC); Kap ventilasi; Keran; Keran air minum; Keran dispenser; Keran ledeng; Keran untuk pipa; Ketel listrik; Ketel
untuk instalasi penyedia air panas; Kipas
ventilasi; Kipas angin; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; Kipas untuk peralatan AC; Kloset air; Kombinasi
pengering mesin cuci-; Kompor–kompor gas; Kopi mesin domestik (elektrik); Lapisan penutup untuk bak mandi, dipasang;
Lemari es; Lembar penahan panas untuk bak mandi; Mesin kopi ekspreso; Mesin kopi elektrik untuk penggunaan komersial;
Mesin kopi espresso; Mesin listrik pengatur pakaian untuk mengeringkan pakaian yang digunakan untuk keperluan rumah
tangga; Mesin listrik pengatur pakaian yang berfungsi untuk mengharumkan, mensterilkan dan menguapi pakaian untuk
keperluan rumah tangga; Mesin listrik penyimpan minuman anggur untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik untuk
mengeringkan pakaian yang mempunyai fungsi untuk mensterilkan, mengharumkan dan menghilangkan kusut untuk
keperluan rumah tangga; Mesin pembuat es; Mesin pendingin; Mesin pengering piring untuk restoran; Mesin–mesin
pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dengan fungsi
mensterilisasi, menghilangkan bau dan merawat ketahanan lipatan pada pakaian; Mesin–mesin yang mengatur pencucian
pakaian dengan pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Oven
dapur listrik; Oven, selain untuk penggunaan laboratorium; Panci saji elektronik; Panel tampilan diode pemancar cahaya
organik; Panggangan; Pemanggang [peranti memasak]; Pembersih udara; Pembersih udara rumah tangga; Pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Pemurni air; Pemurni air untuk keperluan komersial; Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga
atau industri; Pendingin, listrik; Pengering binatu, listrik, untuk keperluan industri; Pengering futon elektrik untuk keperluan
rumah tangga; Pengering pakaian; Pengering pakaian elektrik (menggunakan tenaga listrik); Penguap kain; Penjernih udara
untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penyaring air minum; Peralatan dan instalasi pendingin; Peralatan dan instalasi
untuk keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air
dan sanitasi; Peralatan dan komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan
perlengkapan pemanas air; Peralatan dan perlengkapan pendingin air; Peralatan electrothermic rumah tangga, selain untuk
tujuan kecantikan atau sanitasi; Peralatan humidifikasi untuk
digunakan dengan peralatan pendingin udara; Peralatan listrik untuk membuat makanan panas; Peralatan listrik yang
digunakan untuk menyiapkan minuman panas; Peralatan membran dalam bentuk filter untuk memurnikan air; Peralatan non-
elektrik untuk membuat kopi (pemanas); Peralatan pembuat kopi listrik untuk penggunaan komersial; Peralatan pembuat
minuman kopi listrik; Peralatan pendingin udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan pemanas, pendingin dan pelembab;
Peralatan penghasil es; Peralatan penyimpanan es; Peralatan untuk memasak, memanaskan, merebus dan memanggang
makanan; Peralatan untuk membuang air yang sudah dipanaskan dan/atau didinginkan; Peralatan untuk pemanas dan
penyediaan air; Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan
keperluan sanitasi; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga untuk
tujuan sanitasi; Perkolator alat pembuat kopi (listrik); Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa cabang menjadi
bagian dari perlatan penyejuk udara; Pipa instalasi AC; Pipa untuk instalasi gas; Pot kopi elektrik; Regulator gas; Saluran air
untuk kamar mandi; Sandwich toaster, listrik; Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan lemak ( Kitchen sink ); Saringan
sistem pencuci (washer).; Saringan untuk air minum; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; Saringan untuk
kompresor pendingin hawa (AC).; Screen Shower; Selang lentur bagian dari alat penyejuk udara; Selang lentur untuk
pendingin udara; Sterilisasi Peralatan Makan; Teko kopi listrik; Tudung
untuk peralatan pendingin udara; Tudung ventilasi untuk oven; Tungku masak [oven]; Tutup bak kontrol ( Man hole ); Unit
pendingin udara perumahan; Ventilator; aerator hemat air kran; aerator keran; air pendingin; aksesoris keselamatan untuk air
atau aparat gas dan pipa; aksesoris pengatur dan pengaman untuk peralatan gas; aksesoris pengaturan untuk aparat dan
pipa air atau gas; akumulator panas matahari; alat barbecue; alat dan mesin penyaring udara; alat dan mesin penyaringan dan
pembersih udara; alat ionisasi udara atau alat ionisasi air; alat ionisasi untuk pengolahan air; alat ionisasi untuk pengolahan
udara; alat masak induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga dan industri; alat memasak untuk menggoreng
dengan minyak; alat pemanas bertenaga energi surya; alat pemanas dan pendingin untuk mengeluarkan minuman panas dan
dingin; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan
tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan
tinggi untuk memasak; alat pemanggang; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pemurni air; alat pemurni air listrik untuk
keperluan rumah tangga; alat pemurni air non-listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air portabel; alat pemurni air
untuk keperluan komersial; alat pendingin minuman; alat pendingin udara dan kipas; alat pengatur untuk pengolahan air; alat
penggoreng listrik yang memiliki generator potensial listrik untuk mencegah minyak dari degradasi untuk keperluan industri;
alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); alat penghasil ion untuk keperluan rumah tangga; alat pengontrol tekanan (alat
pengatur) untuk alat pengolahan air; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga; alat untuk pengatur kelembapan
udara di dalam ruangan [aparatus]; alat untuk penyaring air minum; alat ventilasi; alat-alat pendingin udara listrik; aparat AC;
aparat AC untuk bangunan komersial; aparat AC untuk keperluan rumah tangga; aparat air pelunakan; aparat dan instalasi
AC; aparat dan instalasi memasak; aparat dan instalasi pengering; aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial
memasak; aparat dan mesin pemurni air; aparat dan mesin pemurni udara; aparat gabungan untuk pendinginan dan
pembekuan; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC; aparat membersihkan udara; aparat minuman-pendingin;
aparat pelunakan air dan instalasi; aparat pemanas; aparat pemanas induksi listrik; aparat pemanas lantai; aparat pemanasan
uap; aparat pemanasan, listrik; aparat pemurni air untuk keperluan rumah tangga; aparat pendingin; aparat pendingin air;
aparat pendingin udara; aparat pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk penerangan, memasak,
pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan memasak; aparat pengendalian
lingkungan dan instalasi untuk tujuan sanitasi; aparat pengendalian lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan
sanitasi tujuan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan
pendinginan; aparat penghilang bau, bukan untuk penggunaan pribadi; aparatur mandi hydromassage; aparatur pemurni
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udara; aparatur pemurnian air; aparatur pengeringan; aparatur penghilang bau udara; aparatur sauna; aparatur sterilisasi
udara; aparatur udara panas; aparatus industri untuk memurnikan air; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara; aparatus
pengatur kelembapan udara; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus pengeringan tangan untuk
kamar kecil; aparatus penghasil uap; aparatus penyegar udara; aparatus untuk digunakan dalam penguapan; aparatus untuk
dispensing es; aparatus untuk memurnikan air keran; aparatus untuk raclette, listrik; aparatus untuk tujuan penerangan,
pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bak cuci untuk didapur;
bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak jet hot; bak mandi; bak mandi untuk mandi sitz; bak untuk merendam kaki
portabel; bak untuk merendam kaki portabel listrik; barbecue, table-top barbecue, pealatan barbecue dan pemanggang untuk
memanggang; bath tub jet; bejana kakus; bejana kakus gaya Jepang; biaya overhead mandi; bibcocks; bidet; bidet air mancur;
bidet listrik untuk keperluan rumah tangga; bilik atau box pancuran mandi; bilik mandi; bir kopi, listrik; boiler air panas; boiler
gas; boiler listrik; boiler pemanas sentral; boiler pemanasan; boiler ruang cuci; boiler untuk instalasi pemanas; boiler untuk
mandi; boiler, selain bagian dari mesin; bola pelampung untuk tangki toilet; bola tangki toilet; botol penyaringan air dijual
kosong; broiler listrik; buang pipa untuk bak mandi; buang pipa untuk instalasi sanitasi; ceret kopi elektrik; ceret listrik untuk
keperluan rumah tangga; ceret tanpa kabel, listrik; ceret, listrik; cetakan wafel, listrik; cincin memasak; coffeepots listrik tanpa
kabel; cooktops gas; cooktops listrik; dinding spouts untuk mencuci baskom tangan; dipasang mencakup spa; dispenser air
panas listrik; dispenser listrik untuk penyegar udara; dispenser minuman, listrik; dosis katup [bagian dari instalasi pemanas
atau gas]; elektrik dipanaskan bantalan, bantal dan selimut, bukan untuk tujuan medis; elektrik dipanaskan rel handuk; elemen
pemanas; espresso mesin, listrik; evaporator untuk peralatan pendingin udara; extractors [ventilasi atau AC]; fans untuk aparat
AC; fans untuk instalasi AC; filter air; filter air reverse osmosis; filter bidet; filter elektrostatis untuk penyaringan air reverse
osmosis; filter impurities (impurities filters) untuk instalasi pemurnian air reverse osmosis; filter kopi, bukan dari kertas, menjadi
bagian dari pembuat kopi listrik; filter kopi, listrik; filter kran; filter pembersih udara; filter pemurni air; filter pemurnian air listrik
untuk keperluan rumah tangga; filter pemurnian air reverse osmosis; filter pengolahan air reverse osmosis; filter tekanan
berlebih untuk pemurnian air reverse osmosis (selain mesin); filter udara untuk keperluan rumah tangga; filter untuk AC; filter
untuk air minum; filter untuk air minum reverse osmosis; filter untuk bidet; filter untuk digunakan dengan peralatan untuk
pasokan air reverse osmosis; filter untuk kerudung extractor; filter untuk kolam air panas; filter untuk pembersih udara; filter
untuk perangkat pelepas air reverse osmosis; fitting mandi; fitting mandi udara panas; fitting, berbentuk, untuk oven; freezer;
freezer dada; freezer listrik; freezer listrik es krim; freezer listrik untuk keperluan rumah tangga; gabungan alat pemanas dan
pendingin udara; gas memasak oven; gas memasak oven untuk keperluan rumah tangga; griddles bertenaga gas-[peralatan
memasak]; griddles listrik [peralatan memasak]; guci kopi, listrik; gudang anggur, listrik; hibachis [aparat pemanas Jepang]; hot
plate dan pemanggang listrik; humidifier; humidifier untuk keperluan rumah tangga; humidifier, listrik; impeler [bagian dari
aparat AC]; induksi listrik (ranges listrik); industri oven memasak; instalasi AC; instalasi AC domestik; instalasi AC sentral;
instalasi AC untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk penggunaan komersial; instalasi air pelunakan; instalasi dan
mesin pendingin; instalasi kamar mandi; instalasi kamar yang bersih; instalasi mandi; instalasi mandi mandi; instalasi mandi
sauna; instalasi memasak; instalasi otomatis untuk membuat kopi; instalasi pemanas; instalasi pemurni air; instalasi
pemurnian air reverse osmosis; instalasi pendingin air; instalasi pendingin untuk cairan; instalasi pengendalian lingkungan
untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk sanitasi tujuan;
instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan pendinginan;
instalasi pengeringan; instalasi penyaringan udara; instalasi sanitasi; instalasi untuk penyaringan air reverse osmosis; instalasi
ventilasi; ionizers air; jack pemanggang; jet air; jet air untuk digunakan di bak mandi; jet air untuk digunakan di kolam air
panas; kamar mandi prefabrikasi yang dijual sebagai satu kesatuan; kamar mandi tenggelam; kap ventilasi untuk oven; kapal
uap handuk; kapal uap handuk untuk salon rambut; kartrid-kartrid saringan (filter cartridges) untuk pemurni air; katub keran;
katup air; katup bola; katup kontrol mandi; katup pancuran; katup pelepas tekanan (peralatan pengaman) untuk alat
pengolahan air; katup pengendali ketinggian di tangki; katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi penyediaan air]
(temperature control valves; katup pipa air; katup termostatik [bagian dari instalasi pemanas]; katup termostatik sebagai
bagian dari instalasi pemanas; katup udara untuk instalasi pemanas uap; katup udara untuk instalasi pemanas uap (untuk air,
minyak dan gas) dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; kekuatan mandi;
kelopak untuk kursi toilet; kepala kompor; kepala pancuran; kepala pancuran genggam; kepala shower; keran; keran *; keran
air; keran air pancur; keran bidet; keran dapur yang bermacam-macam model/bentuk (kitchen mixed faucets); keran saluran
pipa; keran termostatik; keran untuk bak cuci; keran untuk mencuci baskom tangan; keran untuk pipa; keran untuk pipa dan
saluran pipa; keran yang digunakan untuk di dapur; keran yang digunakan untuk kamar mandi; kerangka-kerangka saringan
(filter housings) untuk pemurni air; keranjang saringan  untuk bak cuci; kerudung extractor untuk dapur; kerudung kompor;
kerudung pengekstrak untuk dapur; kerudung untuk aparat AC; kerudung ventilasi; ketel; ketel uap; kipas [bagian dari instalasi
pendingin udara]; kipas angin [AC]; kipas listrik untuk AC; kloset portabel dan sekali pakai; kolam air panas; kolektor panas
matahari [pemanasan]; kompor; kompor [aparat pemanas]; kompor berkemah; kompor bertekanan; kompor couscous, listrik;
kompor gas; kompor gas untuk keperluan rumah tangga; kompor induksi; kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor listrik
atau gas untuk memasak; kompor listrik untuk penggunaan berkemah; kompor memasak; kompor memasak listrik untuk
keperluan rumah tangga; kompor portable untuk penggunaan berkemah; kompor tekanan, listrik; kompor untuk memasak,
elektrik; kontrol air katup untuk kran; kotak pendingin, listrik; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air; kran otomatis; kran
tunggal tuas untuk tenggelam; kran untuk pipa dan pipa; kulkas kimchi; kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga; kulkas-
freezer; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau pendinginan instalasi]; kursi toilet; kurung untuk pembakar gas;
lampu kuman untuk pemurni udara; lantai saluran; layar mandi; lemari display dipanaskan; lemari display freezer; lemari
display pendingin; lemari es; lemari es listrik; lemari es pendingin untuk keperluan rumah tangga; lemari es prefabrikasi dan
freezer prefabrikasi; lemari es untuk keperluan industri dan rumah tangga; lemari freezer; lemari pendingin; liners dipasang
untuk mandi; liners dipasang untuk mandi dan mandi; liners dipasang untuk mandi nampan; liners pas untuk kolam air panas;
listrik botol air panas; listrik piring panas; listrik ruang pendingin peralatan untuk keperluan rumah tangga; makan peralatan
untuk boiler pemanasan; mandi kepala genggam; mandi kepala hemat air; mandi listrik; mandi mixer; mandi nampan; mandi
pencampuran katup; mandi shower; mangkuk cuci tangan (bagian dari instalasi sanitasi); mangkuk toilet; mangkuk toilet dan
kursi dijual sebagai satu unit; mangkuk toilet dengan air jet bidet terintegrasi; mawar mandi; meja dapur dengan wastafel yang
terintegrasi untuk penggunaan komersial; membuat mesin es batu; mencuci tangan cekungan [bagian dari instalasi sanitasi];
mengatur aksesoris untuk pipa gas dan jalur; mengatur dan keamanan aksesoris untuk pipa gas; mengatur peralatan untuk
instalasi pipa gas; menyisipkan perapian dalam sifat kompor; mesin cuci untuk kran air; mesin dan alat pembeku untuk
keperluan industri dan rumah tangga; mesin es dan aparat; mesin es dispensing; mesin kopi; mesin kopi elektrik; mesin kopi
listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi otomatis; mesin kopi, listrik; mesin menggoreng mendalam; mesin
pemanggang; mesin pemanggang roti; mesin pembuatan es krim; mesin pembuatan roti otomatis untuk keperluan rumah
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tangga; mesin pemurni udara; mesin pemurnian air; mesin pendingin; mesin pengering laundry; mesin pengering pakaian;
mesin pengering pakaian, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin penghembus dengan pelembab ion untuk keperluan
pendinginan udara; mesin penghembus listrik untuk keperluan pendingin udara; mesin penyaringan air; mesin untuk mandi
yang memakai tenaga listrik untuk bagian bawah tubuh untuk keperluan rumah tangga; mesin-mesin penyaringan untuk
pemurni-pemurni air; minuman pendinginan dan es meracik mesin; multicookers; non-portabel es dada untuk keperluan rumah
tangga; nozel tap anti-percikan; obor butana untuk digunakan dapur; obor dapur pukulan; otomat minuman listrik untuk
keperluan rumah tangga; oven gas; oven listrik; oven memanggang; oven memasak; oven memasak komersial; oven
memasak listrik; oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven microwave; oven microwave [aparat memasak];
oven microwave untuk keperluan industri; oven pemanggang roti listrik; oven pemanggang untuk keperluan rumah tangga;
oven roti; oven uap listrik dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; oven uap listrik dengan panas yang tinggi
yang memiliki fungsi oven microwave untuk keperluan rumah tangga; oven uap listrik untuk memanggang dengan panas yang
tinggi untuk keperluan rumah tangga; oven udara panas; oven, termasuk portabel; panci masak listrik untuk keperluan industri;
panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga; panci memasak tekanan elekrik; panci pemanas; panci penggorengan
listrik; panci sayur (listrik); panci, listrik; pancuran air termostatik; pancuran air untuk mandi; panel mandi; panel pengumpul
panas matahari; panggangan arang; panggangan dalam ruangan listrik; panggangan outdoor listrik; panggangan, listrik;
pegangan kran; pegangan siram untuk toilet; pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pelembab udara; pelunak
air; pemanas; pemanas air; pemanas air [aparatur]; pemanas air berbahan bakar gas; pemanas air berbahan bakar gas untuk
keperluan rumah tangga; pemanas air induksi; pemanas air listrik; pemanas air panas; pemanas air sesaat; pemanas air
tenaga surya; pemanas air untuk keperluan rumah tangga; pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan
industri; pemanas bertenaga listrik atau gas; pemanas bertenaga surya dan alat pendingin udara; pemanas kamar mandi;
pemanas masakan non-elektrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas minuman, listrik; pemanas untuk kolam air panas;
pemanas untuk mandi; pemanas untuk setrika pemanasan; pemanasan filamen, listrik; pemanasan instalasi untuk digunakan
dengan bahan bakar gas; pemanasan laci untuk dapur; pemanggang [alat memasak]; pemanggang barbekyu; pemanggang
gas; pemanggang sandwich listrik; pemantik gas; pemasak serba guna; pemasangan dan peralatan kamar mandi termasuk
toilet; pemasangan toilet duduk dan sanitasi yang dapat dibawa; pembakar; pembersih udara; pembersih udara rumah tangga;
pembersih udara untuk keperluan rumah tangga; pembersih udara, listrik; pembilas closet; pembilasan peralatan untuk toilet;
pembuat es; pembuat es krim, self-pendingin; pembuat kopi listrik; pembuat kopi listrik untuk penggunaan rumah tangga;
pembuat kopi tetes, listrik; pembuat kopi, listrik; pembuat panini, listrik; pembuat waffle listrik; pembuatan es mesin; pemurni
air listrik untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk penggunaan rumah
tangga; penanak nasi; penanak nasi listrik; penangkal pukulan air; pencampuran katup untuk kran; pendingin; pendingin
(chiller); pendingin air termasuk, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya
untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan; pendingin
air, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan
(refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan dan atau menyuplai air yang
dapat diminum; pendingin anggur, listrik; pendingin counter; pendingin ruangan; pendingin udara; pendinginan instalasi;
pendinginan instalasi dan freezer; penerima energi surya; pengaman kursi toilet; pengatur ketinggian cairan tangki toilet;
pengatur pancuran air bukan elektronik; pengatur untuk keran bukan elektronik; pengering binatu listrik; pengering cucian,
elektrik, untuk keperluan industri; pengering laundry, listrik; pengering piring listrik; pengering tangan otomatis; pengering
tangan udara listrik panas; penggemar listrik menjadi bagian dari instalasi AC rumah tangga; penggorengan dalam industri;
penggorengan dalam, listrik; penggorengan elektrik; penggorengan memasak listrik; penghangat handuk listrik; penghangat
makanan listrik; penghangat minuman, listrik; pengukus makanan; pengukus makanan elektrik; pengukus makanan, listrik;
pengukus nasi menggunakan listrik; pengumpul panas matahari; penutup bak mandi; penyala gas untuk oven; penyaringan air
dan aparat pemurnian; penyemprot kepala pancuran; penyemprot kitchen sink; penyemprot kran; peralatan  pembeku untuk
keperluan industri; peralatan dan instalasi pasokan air; peralatan dan instalasi pemurnian air; peralatan dan instalasi
pendingin; peralatan dan instalasi sanitasi; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap,
memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan dan pemasangan sanitasi; peralatan dan
perkakas pengaturan untuk pipa air; peralatan kamar mandi; peralatan listrik untuk pembuatan kopi; peralatan memasak
elektrik; peralatan memasak, listrik; peralatan memasak, listrik, yaitu broiling elektrik (electric broiling) dan panci panggangan
(grill pans), griddles listrik [peralatan memasak] dan loyang (baking sheets) untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan;
peralatan pelunak air untuk keperluan rumah tangga; peralatan pemanas tenaga surya; peralatan pembeku untuk keperluan
industri; peralatan pengaman untuk pipa air atau gas; peralatan penghangat udara; peralatan penghasil uap dan memasak;
peralatan penyaringan dan pemurnian air dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan
mobil; peralatan perawatan pakaian; peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau
(deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga); peralatan perawatan pakaian, yaitu
peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah
tangga).; peralatan sanitasi; peralatan untuk bak cuci, bak dan bak mandi; peralatan untuk instalasi penyediaan air; peralatan
untuk instalasi penyediaan air dengan pengontrol aliran; peralatan untuk keperluan sanitasi; peralatan untuk westafel;
peralatan ventilasi; peralatan ventilasi untuk keran; peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu, oven pemanggang
roti, kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik, pemasak-pemasak
(cookers) sup listrik; perangkat pembangkit listrik berbasis fotovoltaik; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran
bahan makanan yang memiliki fungsi menghasilkan potensi listrik pada lemari es dan freezer untuk keperluan rumah tangga
dan industri; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki generator potensial listrik pada
lemari es dan freezer; percolators kopi, listrik; perebus/boiler air listrik; perlengkapan dan instalasi sanitasi; perlengkapan
instalasi filter air minum; perlengkapan lampu, termasuk perlengkapan lampu bertenaga surya; perlengkapan mandi;
perlengkapan pembilasan; perlengkapan pipa mandi; pintu mandi; pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa air untuk instalasi
sanitasi; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi cekungan pipa; pipa fleksibel
menjadi bagian dari instalasi mandi pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian
dari instalasi wastafel pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa menjadi bagian dari
instalasi sanitasi; pipa untuk boiler pemanasan; piring panas; piring panas listrik untuk keperluan rumah tangga; piring panas
untuk keperluan rumah tangga; platform mandi; pot memasak listrik; regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi
pemanasan; rel handuk dipanaskan; rice cooker industri; roaster; roaster arang untuk keperluan rumah tangga; roaster ikan;
roaster listrik; roaster listrik untuk keperluan rumah tangga; rotisseries listrik; ruang bersih [instalasi sanitasi]; saluran air
instalasi; saluran bak mandi; saringan air pendingin.; saringan air.; saringan kompor luar/dalam; saringan pengering piring;
saringan udara untuk alat pendingin udara; saringan untuk saluran pembuangan air dikamar mandi; saringan untuk saluran
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pembuangan air/got; saringan wastafel; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk
menghentikan atau mengatur aliran air; selang mandi; semprot kepala untuk mandi; separator untuk pendingin udara, yaitu
separator untuk memisahkan pendingin dari gas dan cairan; shower genggam; sink; sink dapur; sistem penyaringan air
minum; spit pemanggang; spit pemanggang untuk oven; spouts bath tub; spouts dinding untuk mandi; spouts dinding-mount
untuk tenggelam; spouts dinding-mount untuk toilet; sterilisasi air; sterilisasi listrik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi
sayuran dengan pembilas; sterilisasi uap untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi udara; sterilisasi untuk keperluan rumah
tangga; stockpots listrik; sumbat untuk bak cuci; table-top raclette panggangan, listrik; tabung air (water tubes) sebagai bagian
dari instalasi pemurnian air reverse osmosis; tangki air bertekanan; tangki air panas; tangki air panas tenaga surya; tangki air
toilet; tangki pembilasan; tangki pemurnian air; tank flushing; tank toilet; teko kopi listrik yang menggabungkan perkolator;
termo-pot, listrik; toaster roti; toaster roti listrik; toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga; toilet; toilet diadaptasi untuk
digunakan oleh fisik cacat; toilet hemat air; toilet, portable; tudung ventilasi untuk kompor; tutup pembuangan; udara filter
untuk unit AC; unit AC; unit AC perumahan; unit air pelunakan; unit didinginkan untuk meracik minuman; unit pelunakan air
listrik untuk keperluan rumah tangga; unit pembersih udara; unit pemurni udara; unit pemurni udara untuk keperluan rumah
tangga; unit pemurni udara untuk penggunaan komersial; unit pemurni udara untuk penggunaan rumah tangga; unit
pemurnian air; unit pemurnian air osmosis terbalik; unit pemurnian air untuk memproduksi air minum; unit pendingin air; unit
penghilang bau ruang listrik; unit penyaringan air; unit penyaringan air terbalik osmosis; unit toilet stool dengan semprotan air
pencuci; urinal menjadi perlengkapan sanitasi; ventilasi [AC] instalasi dan peralatan; wadah pendingin dan wadah pembeku;
wajan listrik; wastafel dapur untuk penggunaan komersial;  alat pembersih untuk keran air;  alat pengering air yang dapat
mengeringkan sendiri [self-draining] merupakan bagian dari instalasi penyediaan air;  alat sterilisasi air;  bak cuci untuk dapur,
cucian dan kamar mandi;  keran air;  ketel air dan pendingin air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:49:25
540   EtiketJID2021054376

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Ville Blok V No.47-48, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan
Duri Kepa, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510

Santosa Kadiman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PESKATARIAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; layanan grosir untuk makanan laut;

layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan
makanan laut; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; supplier===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:53:18
540   EtiketDID2021054377

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mekar Jaya No. 22 RT. 000 RW. 000, Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang Kota
Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, 20132

HARDIYANTI PRATIWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HGS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis

dan eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun Mandi; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut,
losion dan jel untuk rambut; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum rambut; Toner;
Toner wajah (kosmetik); bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran; kosmetik;
kosmetik dan make-up; kosmetik penyegar kulit; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan
tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak,
bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss),
balsem bibir, cat kuku; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim
pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; lipstik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak rambut; parfum; pemutih gigi (strip dan pasta); pomade rambut; sediaan
kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata;

Halaman 132 dari 356



sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum wajah; sun block
lotion untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:54:00
540   EtiketDID2021054378

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Buah Batu No. 149, RT. 007/RW. 006, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Bandung.,
Kota Bandung, Jawa Barat

PT. DALIA GLOBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAICA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagasi perjalanan berbahan kain; Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas

jinjing untuk komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat
dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer,
tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Dompet dan tempat kartu kredit (barang kulit); Dompet
kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk
seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas untuk
bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas perlengkapan
mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper terkoordinasi
untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu bisnis; Kantong; Kantong kulit; Label untuk bagasi perjalanan;
Pegangan tas; Perangkat bepergian [barang kulit]; Perangkat untuk hewan; Ransel; Ransel, tas carry all dan tas perjalanan;
Sabuk bahu untuk tas; Tali; Tali bahu untuk dompet wanita; Tali bahu untuk kantong; Tali bahu untuk tas; Tali kekang untuk
hewan, cambuk, pelana; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk kantong; Tali untuk tas; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari
kulit; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas Kulit; Tas berpergian dari kulit; Tas besar berbentuk silinder;
Tas carry all dan tas travel; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat;
tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk
membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet
saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas
besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet
kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan
koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk
bepergian; Tas lipat berbahan kain; Tas pinggang; Tas pundak pria dan wanita; Tas punggung; Tas selempang; Tas sepatu
untuk perjalanan; Tas tangan kecil; Tas tangan plastik; Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku,
dompet; Tas untuk bepergian terbuat dari bahan kanvas; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan
mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid,
ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor,
(semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet
pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas
perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas;
Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; Tempat kartu [dompet]; Tempat kartu kredit; Tempat kartu kulit; Tempat
kemeja untuk bepergian; Tempat pil obat untuk bepergian; bagasi; bantalan bantal dibuat untuk pelana; bantalan untuk sadel
kuda; bungkus kaki untuk kuda; cambuk, pakaian kuda, dan sadel; cribing straps (tali untuk kuda); dompet dan tempat kartu
kredit; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu; dompet kecil [tas tangan]; dompet koin
kecil; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi;
dompet menggabungkan pemegang kartu; dompet travel [tas]; dompet uang yang terpasang di pergelangan tangan; dompet
untuk dipasang pada sabuk; dompet yang dipasang di pergelangan tangan [dompet uang]; dompet yang dipasang di
pergelangan tangan atau kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan; kain pelana untuk kuda; kalung kuda; kantong
(tas) anti air; kantong alat dijual kosong; kantong jala untuk belanja; kantong kanvas untuk belanja; kantong kulit; kantong
kunci; kantong pelana *; kantong serut; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kantong untuk menyimpan make-up, kunci,
dan barang pribadi lainnya; kasing kulit; kekang kuda; kerai di sifat payung; koper bepergian kulit; koper besar, koper, tas
untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian;
koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper kecil; koper kulit; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak topi untuk
perjalanan; kulit; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung,
tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk
bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas kulit imitasi; label bagasi; label
bagasi atau bagasi; label bagasi untuk bagasi travel; label kulit; label perekat dari kulit; lapisan pelana kuda; payung; payung
dan payung matahari; payung matahari; pegangan untuk memegang tas belanja; pelana; pelana dari kulit; penahan kuku
kuda; penutup kain untuk tas travel; perangkat untuk bepergian [barang dari kulit]; perlengkapan untuk bepergian; pohon
pelana; ransel [tas sekolah Jepang]; ransel hiking; ransel kecil; ransel sekolah; sabuk bahu dari kulit; sabuk pelana; sarung
bepergian dari kulit; selimut pelana; sepatu kuda; sepatu kuda dari logam; sepatu kuda plastik; sepatu kuda, bukan dari logam;
tag tas golf dari kulit; tali bahu; tali bahu dari kulit; tali dagu, dari kulit; tali jalu; tali kulit; tali kulit [sadel]; tali kulit serbaguna; tali
pengikat; tali pengikat koper; tali pengikat untuk kuda; tali untuk bagasi; tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tali
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untuk peralatan tentara; tali untuk sepatu roda; tali yang bisa dikunci untuk bagasi; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas
(trunk) bepergian; tas akhir pekan; tas alat kulit, kosong; tas anti air untuk olahraga air; tas bahu anak-anak; tas bahu untuk
digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual kosong; tas belanja; tas belanja
beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja kanvas; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil;
tas belanja terbuat dari kulit; tas bepergian; tas bepergian [leatherware]; tas bepergian dari kulit imitasi; tas beroda; tas buku
sekolah; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk perjalanan
yang terbuat dari kulit; tas gimnastik; tas haversack; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jala untuk belanja; tas
jinjing belanjaan; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas kecil (tas) anti air; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas
kosmetik dijual kosong; tas kulit imitasi; tas kulit, koper, dan dompet; tas kurir; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas
mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas musik; tas olahraga; tas penyusun barang-barang perawatan pribadi untuk
bepergian; tas peralatan; tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas pinggang; tas pundak; tas punggung
anak; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas sekolah dan
tas sekolah bersabuk dari kulit; tas sepatu untuk perjalanan; tas suvenir; tas tangan; tas tangan untuk wanita; tas travel; tas
travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas untuk bepergian; tas untuk bepergian dari kanvas; tas
untuk berkemah; tas untuk membawa hewan; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas, dari kulit, untuk kemasan;
tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tempat alat musik; tempat dasi untuk berpergian; tempat kartu (barang kulit); tempat
kartu dalam bentuk dompet; tempat kartu kredit dari kulit; tempat kartu kredit dari kulit imitasi; tempat kartu nama; tempat kartu
panggilan; tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi; tempat kunci dari kulit dan kulit; tempat label bagasi; train case (tas); wadah
kosmetik kotak untuk lipstik dan krim dijual kosong; wadah untuk bepergian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 15:56:22
540   EtiketDID2021054379

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. DR. Djundjunan Dalam I No.3, Pajajaran, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa
Barat 40173, Kota Bandung, Jawa Barat

C.V. SEGARA ARTHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEON
Merek Kata dan Lukisan

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

badcover tilam-tilam tempat tidur dan meja; bahan linen untuk alas tidur; barang tekstil untuk digunakan sebagai tempat tidur;
kain linen; kain linen untuk tempat tidur; kain penutup tempat tidur; kelambu tempat tidur; kelambu tempat tidur kain; penutup
tempat tidur; penutup tempat tidur dan meja; sarung bantal; sarung guling===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:03:21
540   EtiketDID2021054380

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Malaka II (D.H Orpa) No. 54, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT IDEAL INTERNASIONAL MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mairu + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Kuning, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baskom; Kotak makanan; Mangkok; Mug untuk teh dan kopi; Nampan untuk keperluan rumah tangga; Piring; Piring

makan; Poci; Saringan Kopi, bukan listrik; Saringan dan pembuat teh; Serok penggorengan; Talenan; Teko teh;
Tempat/wadah sayur; Termos air; Tutup gelas; Tutup gelas plastik berbentuk cembung; Tutup gelas plastik berbentuk datar;
alat untuk sandaran sumpit; baskom [mangkuk]; baskom tembikar; botol minum; botol minum untuk olahraga; cangkir; cetakan
kue; cetakan masakan; ember; gelas minuman; kabaret [nampan]; kasing sumpit; kotak makan siang; mug; mug cina; mug
keramik; mug plastik; mug porselen; mug tembikar; nampan biodegradable untuk keperluan rumah tangga; nampan makan;
panci; panci bertekanan uap; panci dan wajan masak, non-listrik; panci masak, fondue set, peralatan pemanggang dan ceret
non-listrik; panci penggorengan; pengaduk minuman; pengaduk plastik sekali pakai untuk minuman; penggorengan dalam,
non-listrik; pengocok telur, non-listrik; perkakas-perkakas dan alat-alat untuk membersihkan; perkakas-perkakas kecil dan
wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepihan logam
mulia); piring dari logam mulia; piring kue; piring, bukan dari logam mulia; porselen-porselen dan barang-barang tembikar;
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rantang; saringan teh; saringan untuk keperluan rumah tangga; saringan untuk penggunaan dapur; sendok sayur [peralatan
meja makan]; set mug; set panci masak; sikat gigi; sikat gigi elektrik; stoples kaca penyimpanan; sumpit; sumpit sekali pakai;
talenan kayu untuk penggunaan dapur; teko; teko air; tempat sumpit; termos  *; termos minum; toples; toples dapur; tutup
penggorengan; wadah plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik untuk keperluan rumah
tangga; wadah plastik untuk penggunaan dapur; wadah rumah tangga portabel serba guna; wadah terisolasi termal untuk
makanan atau minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:03:49
540   EtiketJID2021054381

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Melati Mas Blok G-7 / 12 A Kel. Jelupang, Kota Tangerang Selatan, Banten
EKA MARIA NOVITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marta Yudha Syahwalul S.H.
Jl. Makom Raya No. 54 Jatikramat Kota Bekasi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIE AYAM ENCIM PESEK & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah; Kuning; Hitam; Cokelat dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kantin;

Penyediaan katering; Restoran; Tempat yang menghidangkan kudapan; layanan kafetaria dan kantin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:04:36
540   EtiketJID2021054382

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Ville Blok V No.47-48, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan
Duri Kepa, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510

Santosa Kadiman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UBUD HIJAU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa resort; Kafe yang menyediakan

berbagai jenis minuman; Perhotelan; layanan hotel resor; layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel, restoran, kafe dan
bar; layanan penginapan resor; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel; restoran, bar, dan layanan
lounge koktail===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:06:16
540   EtiketDID2021054383

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BR Kauh Ungasan, RT. 000 RW. 000 Kel. Ungasan, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung,
Kabupaten Badung, Bali, 80362

perawatan rambut

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MYNIARA beauty skin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis

dan eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Maskara; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Perona Pipi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun Mandi; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab)
rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum rambut;
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Toner; Toner wajah (kosmetik); bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran;
kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik penyegar kulit; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh
dan tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak,
bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss),
balsem bibir, cat kuku; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim
pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; lipstik; lotion untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; masker kecantikan wajah;
masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak rambut; parfum; pemutih gigi (strip dan pasta);
pomade rambut; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; serum kulit
(kosmetik); serum wajah; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:10:10
540   EtiketDID2021054384

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8150 JAPAN
Ushio Denki Kabushiki Kaisha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Care222
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===ray ultraviolet lampu untuk tujuan medis===

===aparatur disinfektan; aparatur sterilisasi udara; aparatus pengeringan tangan untuk kamar kecil; lampu; lampu listrik;
lampu sinar ultraviolet, bukan untuk tujuan medis; lampu uap logam halogen UV; pengering tangan; pengering tangan
otomatis; pengering tangan udara listrik panas; sterilisasi air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:11:04
540   EtiketDID2021054385

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Duta Garden Blok D 1/45 Lt.2 Jurumudi Baru, Benda, Kota Tangerang, Banten,
15124

PT. SURYA TRI ARTHAYASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nurhidayah S.H
Jl. Akasia No.100 Rt.03 Rw.03 Kel. Tajur Kec. Ciledug Tangerang 15152

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MONOSTAR DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hidrolik untuk menarik balok yang dapat diperpanjang; Mekanisme kontrol hidrolik untuk mesin, engine dan motor;

aktuator hidrolik; akumulator hidrolik menjadi bagian dari mesin; alat perangkai tekanan hidrolik (bagian dari mesin); aparatur
elevating hidrolik; dongkrak hidrolik yang dipasang di trailer; excavator hidrolik; intensifiers hidrolik menjadi bagian dari mesin;
jack hidrolik; katup tekanan hidrolik; kerekan hidrolik; kontrol hidrolik untuk mesin; kontrol hidrolik untuk mesin, motor dan
mesin; kontrol hidrolik untuk motor dan mesin; konverter torsi hidrolik, selain untuk kendaraan darat; konveyor hidrolik; lift
hidrolik; mekanisme kontrol hidrolik untuk robot industri; mesin dan instrumen pneumatik atau hidrolik; mesin hidrolik; mesin
hidrolik dan aparat; mesin hidrolik dan motor; motor hidrolik untuk excavator; palu hidrolik; pembuka jendela, hidrolik; pembuka
pintu hidrolik dan penutup [bagian mesin]; pembuka pintu, hidrolik; pemecah batu hidrolik; pengangkat mekanis dan hidrolik;
pengepres hidrolik; pengepres hidrolik untuk pengerjaan logam; penggerak hidrolik, pneumatik, elektrik atau elektromagnetik
untuk katup, keran atau klak katup; penghubung cepat hidrolik untuk backhoe; penutup jendela, hidrolik; penutup pintu,
hidrolik; pompa hidrolik; pompa hidrolik untuk excavator; putar air [kopling hidrolik]; saringan hidrolik suspensi.; saringan
pengisap hidrolik.; saringan untuk cairan hidrolik.; tabel lift hidrolik; tang hidrolik (bagian dari mesin Membangun); turbin
hidrolik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:18:24
540   EtiketDID2021054386

730 Nama Pemohon : AWANDA ZIDNI RIZKI
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Alamat Pemohon : PERUM BUKIT CEMARA TIDAR, G1 NO. 03 RT. 005 RW. 009 KELURAHAN
KARANGBESUKI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65146

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OVISTAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, ORANGE, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk organik hayati cair; Suplemen pupuk; nutrisi untuk tanaman; pupuk; pupuk cair; pupuk organik; pupuk untuk

penyubur tanaman budidaya pertanian; sediaan mikronutrisi untuk tanaman; sediaan nutrisi untuk tanaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:24:45
540   EtiketDID2021054387

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JANTI BARAT BLOK A KAV. 06 RT. 008 RW. 008 KELURAHAN
BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65146

UTIK MARDIATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YANMED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, MERAH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain sarung batik; kain*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:28:19
540   EtiketDID2021054388

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Driyorejo KM.23, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61177
PT MULTI DUTA UTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BABY HAPPY HEXAGON TECHNOLOGY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anti bakteri; Balsem untuk keperluan medis; Diaper/popok bayi yang terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Makanan bayi;

Minyak Telon; Minyak kayu putih; Pembalut wanita; Popok; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Zat pantangan/diet
berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi;
adas untuk keperluan medis; alas ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; antiseptik; balsem yang mengandung obat; bedak bayi
mengandung obat; celana popok bayi; celana popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana
sekali pakai; desinfektan; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal,
termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; krim
ruam popok obat; minyak bayi mengandung obat; popok bayi; popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi
sekali pakai; popok berenang bayi; popok sekali pakai; popok untuk bayi dan inkontinensia; sabun obat; sabun obat untuk
bayi; salep yang mengandung obat; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim
farmasi; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:29:38
540   EtiketDID2021054389

730 Nama Pemohon : M YUSRIL IHZA MAULANA
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Alamat Pemohon : JL. TELUK CENDRAWASIH 142-B RT. 002 RW. 002 KELURAHAN ARJOSARI
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65126

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUMINOSO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi bubuk; Kopi susu bubuk; kopi bubuk; minuman berbahan dasar kopi; minuman sediaan berbahan dasar

kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; sediaan untuk membuat minuman
berbahan dasar kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:30:22
540   EtiketDID2021054390

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 17800 CASTLETON ST STE 665,CITY OF INDUSTRY, California
Measmart Technology INC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: meawow logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jam tangan pintar (pengolahan data); Kasing ponsel; Pemancar dan penerima nirkabel; akselerometer; alat perekam

waktu; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; higrometer; indikator suhu; komputer yang bisa dipakai;
label indikator suhu, bukan untuk tujuan medis; pedometer; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pengukur suhu air; program
komputer, dapat diunduh; sensor piezoelektrik; tag elektronik untuk barang; termometer daging; termometer inframerah, bukan
untuk keperluan medis; termometer permen; termometer, bukan untuk keperluan medis===
===Alat penurun kelembaban untuk keperluan rumah tangga; Pengering pakaian; aparat penghilang bau, bukan untuk
penggunaan pribadi; aparatur disinfektan; aparatur penghilang bau udara; humidifier untuk keperluan rumah tangga; kotak
pendingin, listrik; lemari es; lemari freezer; pakaian dipanaskan secara elektrik; pemanas, listrik, untuk botol minuman;
pemanasan bantal, listrik, bukan untuk tujuan medis; pembersih udara; pembersih udara, listrik; pengering binatu listrik;
pengering rambut; radiator, listrik; selimut, listrik, tujuan bukan untuk medis; sterilisasi; sterilisasi udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:30:28
540   EtiketDID2021054391

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cengkareng Indah B/9 RT.005 RW.014 Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11720

LIONG CANDRA SUYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, merah dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat pencampur suara; mikrofon; pengeras suara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:32:40
540   EtiketDID2021054392

730 Nama Pemohon : dr. DAVID SANTOSO
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Alamat Pemohon : Jl. Beo No.12 Papringan RT.016 RW.006 Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman - Daerah Istimewa Yogyakarta , Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 57552

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUTRIADELWEIS + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; film plastik

pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE;
kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk produk makanan; kertas pembungkus makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:37:18
540   EtiketDID2021054394

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 309 Liuhe Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PLANTMATE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Meteran; Peralatan jaringan komunikasi; Perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; alat kendali jarak jauh *; alat

lampu lalu lintas [perangkat pensinyalan]; alat perekam waktu; chip elektronik; counter; perangkat periferal komputer; platform
perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; program komputer, direkam===
===Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; Platform sebagai Layanan (PaaS); desain industri; desain perangkat lunak
komputer; komputasi awan; konsultasi di bidang penghematan energi; konsultasi teknologi informasi [TI]; kontrol kualitas;
pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh; penelitian teknologi; pengujian material===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:39:25
540   EtiketDID2021054395

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 9/F, 822 Lai Chi Kok Road, Cheung Sha Wan, Kowloon
EventXtra Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EventX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer untuk manajemen jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; perangkat

keras komputer; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh; perangkat lunak komputer, direkam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:40:28
540   EtiketJID2021054396

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Pena Lt. 15 Ruang 1503 - Jl. Ahmad Yani No. 88, Kel. Ketintang, Kec.
PT. GRAHA PELITA NUSANTARA INDONESIA
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Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GRAHA OFFICE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam-putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan

seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property; Jasa
penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; Peminjaman, penyewaan dan sewa guna properti; Penyewaan kantor
virtual; Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen; agen real estat dan layanan pialang; broker properti komersial; broker
real estat, layanan manajemen dan penilaian; jasa agen real estat komersial dan residensial; jasa agen real estate,
manajemen, administrasi dan layanan penilaian; jasa manajemen aset properti; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang
berkaitan dengan gedung kantor; jasa penyewaan apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jasa penyewaan kantor
[lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan kantor untuk bekerja bersama; jasa penyewaan properti komersial; jasa penyewaan
ruang kantor; konsultasi manajemen real estat; layanan agen real estat untuk penyewaan properti; layanan investasi properti
dan real estat; layanan manajemen real estat dan properti; manajemen penyewaan properti; menyewakan ruang kerja
bersama dengan fasilitas kantor seperti ruang rapat, ruang untuk customer service; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan
properti; penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; penyewaan kantor; penyewaan properti
komersial; penyewaan ruang kantor; pialang real estat; sewa-beli peralatan kantor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:41:39
540   EtiketJID2021054397

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 9/F, 822 Lai Chi Kok Road, Cheung Sha Wan, Kowloon
EventXtra Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EventX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===administrasi bisnis; fungsi kantor; jasa periklanan; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan toko ritel yang

tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya;
manajemen bisnis; promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:43:13
540   EtiketJID2021054398

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 9/F, 822 Lai Chi Kok Road, Cheung Sha Wan, Kowloon
EventXtra Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EventX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; layanan

konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; penelitian, pengembangan, desain, dan peningkatan perangkat
lunak komputer===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:45:04
540   EtiketDID2021054400

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8150 JAPAN
Ushio Denki Kabushiki Kaisha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Care / 222 & DEVICE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===ray ultraviolet lampu untuk tujuan medis===

===aparatur disinfektan; aparatur sterilisasi udara; aparatus pengeringan tangan untuk kamar kecil; lampu; lampu listrik;
lampu sinar ultraviolet, bukan untuk tujuan medis; lampu uap logam halogen UV; pengering tangan; pengering tangan
otomatis; pengering tangan udara listrik panas; sterilisasi air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:45:31
540   EtiketJID2021054401

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 14, Jalan Sungai Rasau E32/E, Berjaya Park, Seksyen 32 Shah Alam 40460
Selangor

Kagayaku Logistics (M) Sdn. Bhd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAGAYAKU LOGISTICS + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===broker pengiriman; broker transportasi dan pengangkutan; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan

pengiriman barang; jasa pengiriman angkutan udara; jasa transportasi dan penyimpanan yang berkaitan dengan logistik
penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian logistik; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelacakan barang
dalam perjalanan [informasi transportasi]; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengiriman barang; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyimpanan dan transportasi barang, barang atau kargo; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
transportasi; layanan maskapai untuk pengangkutan barang; layanan penerbangan untuk pengangkutan kargo; layanan pos,
pengiriman dan kurir; memberikan informasi tentang layanan transportasi; memberikan informasi terkait pengiriman dokumen,
surat dan paket; memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara pengiriman barang; memberikan informasi yang
berkaitan dengan transportasi barang; mengatur pengiriman barang; mengatur transportasi angkutan udara; mengatur
transportasi barang melalui laut; mengatur transportasi dan penyimpanan barang; pelacakan kendaraan barang dengan
komputer [informasi transportasi]; pemantauan dan pelacakan pengiriman paket [informasi transportasi]; pemuatan barang;
penanganan kargo dan jasa pengiriman; pengiriman barang; pengiriman barang dengan truk; pengiriman barang melalui kurir;
penjemputan, transportasi, dan pengiriman paket dan surat dengan berbagai moda transportasi; transportasi barang dengan
truk; transportasi barang melalui udara dan laut; transportasi darat; transportasi darat, air dan kendaraan udara; transportasi
kargo; transportasi kargo melalui udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:46:39
540   EtiketDID2021054402

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2225 Tolentino Street, Pasay City, Metro Manila, 1300
Liwayway Marketing Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dora Am Badar S.Psi
Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOSS
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : TOSS merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.
591 Uraian Warna : Cokelat, Abu-abu dan Putih / Brown, Grey and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik kentang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:47:14
540   EtiketDID2021054403

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wonorejo Permai Selatan 8/CC-549, RT/RW : 004/006,
Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60296

ISWANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MERPATI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan lembaran yang dilaminasi resin termoset (thermosetting) dan papan yang dilaminasi resin termoset (thermosetting)

untuk bangunan; kayu dilaminasi lem; laminasi dekoratif bangunan terutama terbuat dari resin sintetis; laminasi dekoratif yang
diresapi dengan resin fenol untuk bangunan; laminasi dekoratif yang diresapi dengan resin melamin untuk bangunan; laminasi
dekoratif yang diresapi dengan resin poliester untuk bangunan; laminasi dekoratif yang tidak mudah terbakar yang terbuat dari
resin melamin; lantai laminasi, bukan dari logam; pelapis laminasi bukan logam; vinir/veneer (lapisan atau laminasi kayu)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:48:20
540   EtiketDID2021054404

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room A-2570, Floor 2, Building 3, Yard 30, Shixing Street, Shijingshan District,
Beijing

Beijing Orion Star Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ORIONSTAR LUCKI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===lengan robot untuk keperluan industri; mesin penjual; penggiling kopi, selain dioperasikan dengan tangan; robot

industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:48:33
540   EtiketDID2021054405

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Pademangan II GG 5/6 RT008 RW006, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14410

HABBIENATTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ULTRA FORCE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ULTRA FORCE = suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan
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pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; cuci tangan dengan antibiotik;
desinfektan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan
sanitasi; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk toilet kimia; disinfektan dalam bentuk semprotan;
disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; kit yang terutama terdiri dari
gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan
untuk pencegahan kuman; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; lotion tangan antibakteri; obat-obatan antibakteri;
pembersih antibakteri; pembersih kamar mandi desinfektan; sabun desinfektan; sediaan antibakteri; sediaan disinfektan dan
penghilang bau serba guna; sediaan farmasi antibakteri; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan,
membersihkan, membasahi, melunakkan, merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; semprotan antibakteri;
semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; tisu disinfektan sekali pakai; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang
untuk digunakan sebagai disinfektan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:50:18
540   EtiketDID2021054406

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room A-2570, Floor 2, Building 3, Yard 30, Shixing Street, Shijingshan District,
Beijing

Beijing Orion Star Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ORIONSTAR LUCKI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat sensor elektronik; Peralatan Global Positioning System [GPS]; alat kendali jarak jauh *; aplikasi yang dapat diunduh

untuk digunakan dengan perangkat seluler; chip elektronik; instrumen navigasi; perangkat keras komputer; perangkat lunak
komputer, direkam; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; program pengoperasian komputer; robot
humanoid dengan kecerdasan buatan; robot laboratorium; robot pengajar; robot pengintai keamanan; robot telepresence===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:52:12
540   EtiketDID2021054407

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Malaka II (D.H Orpa) No. 54, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT IDEAL INTERNASIONAL MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mairu + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Kuning, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk keperluan kecantikan dan lampu-lampu khusus untuk

kecantikan.; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu:
pembersih udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai, dispenser untuk penyegar udara yang dioperasikan dengan
listrik atau baterai, pengharum udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai; Dispenser air; Instalasi penerangan,
pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi
kesehatan; Instalasi yang menggabungkan ketel dan pembuat uap untuk memproduksi air panas; Ketel listrik; Ketel untuk
instalasi penyedia air panas; Kipas angin; Kombinasi pengering mesin cuci-; Mesin kopi ekspreso; Mesin pembuat kopi bubuk;
Mesin pengering piring untuk restoran; Penguap kain; Peralatan pembuat kopi listrik untuk penggunaan komersial; Peralatan
pembuat minuman kopi listrik; Pot kopi elektrik; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; Sterilisasi Peralatan Makan;
Teko kopi listrik; Tungku masak [oven]; air pendingin; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); bak cuci untuk piring dan
peralatan dapur; ceret kopi elektrik; dispenser air panas listrik; dispenser listrik untuk penyegar udara; filter kopi, bukan dari
kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi listrik; filter pembersih udara; industri mesin pengeringan hidangan; kapsul kopi,
kosong, untuk mesin kopi listrik; kepala kompor; ketel; ketel logam, listrik; ketel uap; ketel uap, selain bagian dari mesin; kipas
angin [AC]; kipas angin listrik; kipas angin ruangan; kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor listrik atau gas untuk
memasak; kompor listrik untuk penggunaan berkemah; kompor memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; kompor
minyak; lemari es; mesin cuci (washer) sayuran; mesin cuci untuk kran air; mesin kopi; mesin kopi otomatis; mesin pengering
pakaian, listrik, untuk keperluan rumah tangga; oven gas; oven listrik; oven memasak; oven memasak komersial; oven
memasak listrik; oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven microwave; oven microwave [aparat memasak];

Halaman 143 dari 356



oven microwave untuk keperluan industri; oven pemanggang roti listrik; oven pemanggang untuk keperluan rumah tangga;
oven uap listrik dengan panas yang tinggi yang memiliki fungsi oven microwave untuk keperluan rumah tangga; oven uap
listrik untuk memanggang dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; panci penggorengan listrik; pemanas
untuk setrika pemanasan; pemanggang (peralatan dapur), pemanggang listrik, pemanggang gas; pemantik gas; pembersih
udara; pembersih udara untuk keperluan rumah tangga; pembersih udara untuk mobil; pembersih udara, listrik; pembuat kopi
listrik untuk penggunaan rumah tangga; pembuat kopi tetes, listrik; pembuat kopi, listrik; pembuat popcorn listrik; pemurni
udara industri; penanak nasi; penanak nasi listrik; pendingin air, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air
atau peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara,
menyediakan, menyimpan dan atau menyuplai air yang dapat diminum; pengering piring listrik; pengering rambut; pengering
rambut listrik; pengering rambut untuk digunakan di salon kecantikan; pengering rambut untuk keperluan rumah tangga;
penggorengan dalam, listrik; penggorengan memasak listrik; peralatan penghilang kuman pada piring saji untuk keperluan
industri; peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu, oven pemanggang roti, kompor induksi elektromagnetik untuk
keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik, pemasak-pemasak (cookers) sup listrik; perangkat penyimpanan
untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki generator potensial listrik pada lemari es dan freezer; rice cooker
industri; saringan kompor luar/dalam; saringan-saringan (filters) untuk tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah
tangga; spit pemanggang untuk oven; sterilisasi uap; teko kopi listrik yang menggabungkan perkolator; tempat cuci piring; unit
pemurni udara untuk keperluan industri;  ketel air dan pendingin air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:55:25
540   EtiketDID2021054408

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 16 Collyer Quay #17-00, Income at Raffles, 049318
FMH Holding Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FOOD MARKET HUB + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak juke musikal; Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); aplikasi perangkat lunak komputer, dapat

diunduh; file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel; headphone;
nada dering yang dapat diunduh untuk ponsel; pengeras suara; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak
permainan komputer; perangkat periferal komputer; publikasi elektronik, dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:56:28
540   EtiketDID2021054409

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NGAGLIK IV B/60 RT. 004 RW. 009 KELURAHAN SUKUN KECAMATAN
SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65147

MISKIYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FESTOON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, MERAH, MUDAH
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Boneka mainan; aksesoris untuk boneka; boneka (dolls); boneka (puppets); boneka kain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 16:58:48
540   EtiketJID2021054410

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 16 Collyer Quay #17-00, Income at Raffles, 049318
FMH Holding Pte Ltd
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FOOD MARKET HUB + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; desain perangkat lunak komputer; hosting server; hosting situs komputer [situs

web]; instalasi perangkat lunak komputer; konsultasi dalam desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi
perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi komputer; konsultasi teknologi telekomunikasi; membuat dan memelihara situs
web untuk orang lain; membuat dan merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang lain [layanan teknologi
informasi]; menyediakan mesin pencari untuk internet; pemrograman komputer; penyewaan perangkat lunak komputer;
penyewaan server web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:00:53
540   EtiketDID2021054411

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. TUNAS INDUSTRIES ESTATE C DAN E, KEL. BELIAN KEC. BATAM KOTA
, Kota Batam, Kepulauan Riau

PT. CITRA MANDIRI DISTRIBUSINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah dan sayur yang dikeringkan; Dim Sum udang; Hasil produksi susu; Krim kocok beku bukan dari susu; Krimmer kopi

(berbahan dasar susu); Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Manisan buah; Minyak zaitun extra
virgin; Oalahan daging untuk isian burger; Pempek; Sediaan biji wijen; Sosis; Susu kacang kedelai; Tahu; Tuna (ikan),
kalengan; Yoghurt; acar sayuran; agar-agar*; almond (kacang), diolah; ayam; ayam goreng tepung; bakso sapi; bawang
merah olahan digunakan sebagai sayuran; bawang putih olahan digunakan sebagai sayuran; biji bunga matahari, diolah; buah
dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; bubuk susu; chia milk [bahan
pengganti susu]; daging babi, kalengan; daging beku-kering; daging kaleng, ikan, sayuran, dan buah; daging, ikan, unggas
dan binatang buruan; dendeng; dimsum; ekstrak daging; ikan bawal dalam kaleng, diasinkan; ikan, kaleng; irisan buah,
kalengan; irisan sayuran, kaleng; jeli, selai; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang, diolah; keju; kentang goreng; kentang,
diolah; kephir [minuman susu]; keripik buah; keripik kentang; keripik sayuran; keripik tempe; keripik udang; kimchi [hidangan
sayur fermentasi]; kismis; krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur utama]; krim buatan [bahan pengganti produk susu];
krim bubuk (produk susu); kuaci; lemak untuk makanan; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan beku (makanan terbuat dari
daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan manisan buah; makanan ringan
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makarel, kalengan; mentega; minuman yogurt; minyak goreng; minyak
wijen; olahan daging ayam untuk isian roti burger; pangsit; produk susu; roti hamburger; salad buah; salad kacang-kacangan;
salad sayuran; salmon (ikan), kalengan; sarden (ikan), kalengan; saus buah; selai blueberry; selai buah; selai kacang; selai
kacang mete; selai srikaya; singkong beku; susu kacang hijau; susu kedelai; telur, susu, dan produk susu; tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:01:33
540   EtiketJID2021054412

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLTEUKU UMAR NO 49,RT 002,RW 001,KUTOANYAR TULUNGAGUNG,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66215

BAMBANG HADIWIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: toko kain wijaya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : biru,coklat,hijau,merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau

sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet,
berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta
gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:01:47
540   EtiketDID2021054413

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 16 Collyer Quay #17-00, Income at Raffles, 049318
FMH Holding Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak juke musikal; Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); aplikasi perangkat lunak komputer, dapat

diunduh; file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel; headphone;
nada dering yang dapat diunduh untuk ponsel; pengeras suara; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak
permainan komputer; perangkat periferal komputer; publikasi elektronik, dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:02:52
540   EtiketDID2021054414

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Komud supadio No. 8 Kel. Husen Sastra Negara Kec. Cicendo , Kota Bandung,
Jawa Barat, 40174

PT. Rindang Garvit

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hengky Solihin MZ S.H
Jalan Inhoftank No. 21 RT. 02/02 Pelindung Hewan, Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALLEGRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ija Krong Sungket (Kain Songket); Kain Batik; Kain Ikhram; Kain Jumputan dengan pewarnaan alam dari limbah nanas;

Kain Ulos; Kain jaring; Kain jok; Kain petiduran; Kain sarung; Kain sorban; Kain tenun untuk digunakan sebagai bagian atas
alas kaki; Kain tenunan selain dari tali hiasan untuk pinggiran keset tatami; Kain untuk kasur; Kain untuk kaus kaki; Oto (Kain
Anak Bayi); Sandang (Kain); Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Tengkulok (Kain
Tenun Sutera); Tile (Kain Kelambu); Topo (Kain Lap); [kain] moleskin; alas-alas pelapis dan penerapan tirai-tirai kain jendela,
yaitu tirai-tirai tipis (sheers); bahan plastik [pengganti kain]; bungkus kado kain; coaster kain; cuci kain; dekorasi kue dari kain;
dekorasi kue kain; fukusa [kain pembungkus upacara Jepang]; furoshiki [kain pembungkus serba guna Jepang]; gorden yang
terbuat dari kain tekstil; hada [upacara adat atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; hiasan [kain]; jersey [kain]; kain;
kain Pelikat; kain [barang potongan]; kain balistik untuk digunakan dalam produksi pakaian, sepatu, dan pelindung anti peluru
dan tahan ledakan; kain bekas untuk sulaman; kain belacu dicetak; kain benang karet tertutup untuk penggunaan tekstil; kain
benang kertas untuk penggunaan tekstil; kain benang rami; kain benang serat regenerasi; kain benang wol; kain benang yang
ditutupi karet; kain bersendawa, bukan dari kertas; kain biliar; kain blacu; kain blokat; kain bordir; kain bukan tenunan; kain
bukan tenunan dan kain kempa; kain bunting; kain campuran benang elastis; kain campuran kapas-wol; kain campuran katun
rami; kain campuran katun sutra; kain campuran rami-sutra; kain campuran rami-wol; kain campuran serat anorganik; kain
campuran serat kimia dasar; kain cetak; kain chenille; kain cvc; kain damas; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain dapur;
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kain dasar campuran kapas; kain dasar campuran sutra; kain dasar campuran wol; kain dengan bulu-bulu halus dan pendek
pada permukaan kain; kain dengan tidur siang terangkat; kain denim; kain digunakan dalam membuat bantalan inkontinensia;
kain digunakan dalam pembuatan jersey; kain digunakan dalam pembuatan penutup luar untuk kursi; kain digunakan sebagai
lapisan pada pakaian; kain ecoprint; kain elastis untuk pakaian; kain esparto; kain fiberglass untuk penggunaan tekstil; kain
flanel; kain flock; kain ganti popok untuk bayi; kain goni; kain gulungan; kain industri tenun yang lebar; kain kaca [handuk]; kain
kafan; kain kaos untuk pakaian; kain karet; kain karung; kain kasa; kain kaskade; kain katun; kain keju; kain korduroi; kain
krep; kain lakan; kain layar; kain linen untuk bordir; kain linen untuk sepatu; kain linen untuk tempat tidur; kain lingerie; kain
minyak; kain minyak untuk digunakan sebagai taplak meja; kain moleskin untuk penggunaan tekstil; kain muslin; kain nilon;
kain pashmina; kain pelapis; kain pelapis tahan api; kain pelapis untuk alas kaki; kain perabotan; kain perbautan; kain perekat
untuk aplikasi dengan panas; kain perekat yang diaktifkan panas; kain piyama; kain poliester; kain precut untuk needlecraft;
kain rajutan; kain rajutan dari benang katun; kain rajutan dari benang serat kimia; kain rajutan dari benang sutra; kain rajutan
dari benang wol; kain rami; kain rami benar; kain rayon; kain renda; kain sarung; kain satin; kain serat campuran; kain serat
kaca; kain serat kimia; kain serat logam; kain serat semi-sintetis; kain serat sintetis; kain shibori; kain sintetis; kain songket;
kain spandek; kain sutera; kain sutra pintal; kain sutra pintal tangan; kain sutra-wol campuran; kain tahan air digunakan dalam
pembuatan sarung tangan; kain tahan air yang dapat melepaskan kelembaban (lebih adem); kain tahan balistik; kain tekstil
bukan tenunan; kain tekstil karet; kain tekstil kempa dan non-anyaman; kain tekstil microfiber; kain tekstil tahan air; kain tekstil
tenun atau bukan tenunan; kain tekstil untuk digunakan dalam pembuatan tempat tidur; kain tekstil untuk pembuatan pakaian;
kain tenun; kain tenun untuk bantal; kain tenun untuk kursi berlengan; kain tenun untuk sofa; kain tenun yang sempit; kain
terasa; kain tirai; kain tule; kain tumpukan; kain untuk alas kaki; kain untuk bordir; kain untuk dekorasi interior; kain untuk
digunakan dalam pembuatan payung; kain untuk kemeja; kain untuk menghilangkan make-up; kain untuk pakaian; kain untuk
pembuatan kertas; kain untuk pembuatan penutup kolam renang; kain untuk pembuatan perabot; kain untuk penggunaan
tekstil; kain untuk sepatu bot dan sepatu; kain untuk tepi tikar tatami; kain wol; kain yang dilapisi; kain yang dilapisi dengan
karet atau plastik; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan koper; kain yang dilekatkan, selain untuk keperluan
alat tulis; kain yang diperkuat plastik; kain yang ditutupi motif disulam; kain yang terbuat dari bahan sintetis; kain yang terbuat
dari serat buatan [selain untuk isolasi]; kain zephyr; kain*; kain, tahan terhadap gas, untuk balon aeronautika; kasa nyamuk
dari kain; kelambu kain; kelambu tempat tidur kain; khadag [upacara tradisional atau persembahan kain yang terbuat dari
sutra]; khadar [upacara tradisional atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; khata [upacara tradisional atau
persembahan kain yang terbuat dari sutra]; kit terdiri dari kain untuk membuat selimut; kotak kain untuk menyimpan kartu
ucapan; kotak mendukung pesta kain; kue toppers dari kain; label kain perekat diri; label kain setrika; limbah kain katun;
marabout [kain]; panji-panji kain; penanda [label] kain untuk kain tekstil; pengganti kain; penutup furnitur kain yang tidak
dipasang; penutup rel boks dari kain, tidak dipasang; penutup toilet yang terpasang terbuat dari kain atau pengganti kain;
perabotan dan kain pelapis; sarung kain yang tidak pas untuk perabotan; selimut terbuat dari kain terry; serbet kain; spanduk
kain; sutra [kain]; taffeta [kain]; teralis [kain]; toppers meja kain; tutup toilet dilengkapi dengan penutup kain; tutup toilet
terpasang dilengkapi dengan pengganti kain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:03:46
540   EtiketDID2021054415

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLAOSAN BARAT NO. 32 RT. 004 RW. 008 KELURAHAN PURWODADI
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65125

ROSIANA FARIDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEFAZZA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tisu; tisu dapur; tisu dapur [kertas]; tisu kering; tisu kertas untuk membersihkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:04:22
540   EtiketJID2021054416

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 16 Collyer Quay #17-00, Income at Raffles, 049318
FMH Holding Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning
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511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; desain perangkat lunak komputer; hosting server; hosting situs komputer [situs

web]; instalasi perangkat lunak komputer; konsultasi dalam desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi
perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi komputer; konsultasi teknologi telekomunikasi; membuat dan memelihara situs
web untuk orang lain; membuat dan merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang lain [layanan teknologi
informasi]; menyediakan mesin pencari untuk internet; pemrograman komputer; penyewaan perangkat lunak komputer;
penyewaan server web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:05:40
540   EtiketDID2021054417

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: C-18-10, TREFOIL @ SETIA CITY, NO. 2, JALAN SETIA DAGANG AH U13/AH,
SETIA ALAM SECTION U13, 40170 SHAH ALAM, SELANGOR, MALAYSIA

SMARTLIV TECHNOLOGIES SDN BHD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LISTINGO & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:06:52
540   EtiketDID2021054418

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 16 Collyer Quay #17-00, Income at Raffles, 049318
FMH Holding Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FOOD MARKET HUB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak juke musikal; Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); aplikasi perangkat lunak komputer, dapat

diunduh; file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel; headphone;
nada dering yang dapat diunduh untuk ponsel; pengeras suara; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak
permainan komputer; perangkat periferal komputer; publikasi elektronik, dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:07:22
540   EtiketDID2021054419

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Suyitman 189 Dusun Sumberan RT. 002/ RW. 026 Ambulu , Kabupaten
Jember, Jawa Timur

Edbert Christianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EC27 SKINCARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga, Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab
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wajah; esens untuk kulit; kosmetik; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk anak-anak;
kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim malam; krim pemutih kulit; krim siang; lotion wajah dan tubuh; masker kulit
[kosmetik]; pencuci muka; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo,
shampoo kering; serum kecantikan; toner kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:09:17
540   EtiketJID2021054420

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 16 Collyer Quay #17-00, Income at Raffles, 049318
FMH Holding Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FOOD MARKET HUB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; desain perangkat lunak komputer; hosting server; hosting situs komputer [situs

web]; instalasi perangkat lunak komputer; konsultasi dalam desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi
perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi komputer; konsultasi teknologi telekomunikasi; membuat dan memelihara situs
web untuk orang lain; membuat dan merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang lain [layanan teknologi
informasi]; menyediakan mesin pencari untuk internet; pemrograman komputer; penyewaan perangkat lunak komputer;
penyewaan server web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:19:21
540   EtiketDID2021054421

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ASEMROWO SENTRAL NO.7  RT.002 RW.003  KEL. ASEMROWO  KEC.
ASEMROWO, Kota Surabaya, Jawa Timur

DWI WIDYA WIRA UTAMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BRIGHTLOOK + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BURGUNDY,HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk spa; Masker wajah (kosmetik); Pemutih ketiak; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior;

Pengkilap serba guna (semir ban); Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Sediaan
Pewangi Ruangan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Semir sepatu; Semir sepatu bot; Serum untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; cairan pembersih; cairan pembersih kering; colognes, parfum dan kosmetik; kain diresapi
dengan sediaan pembersihan; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik penyegar kulit; kosmetik untuk penggunaan pribadi;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan
tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik
untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; lipstik; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker wajah kosmetik; palet pengkilap bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab wajah
kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pengkilap bibir; pengkilap
rambut; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk
kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk perawatan bibir (kosmetik);
sabun kosmetik; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo
kering; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga;
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan
rambut; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan
kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan
gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pembersihan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan
serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit;
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sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk mengilatkan [semir]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur;
semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan lantai; sepatu hitam [semir
sepatu]; serum kulit (kosmetik); susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; tisu bayi diresapi dengan sediaan
pembersihan; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:21:28
540   EtiketDID2021054422

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Kalimantan II No. 8 RT 007 RW 006 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13760

Nisrina Noor Rabi'ah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Volcan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 43, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh,

gourmet, makanan kemasan dan siap (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan
mudah melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau
melalui telekomunikasi atau dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kopi
untuk orang lain; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa penjualan minuman kopi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
kopi; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko
ritel online menu utama kopi; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan
minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa penjualan minuman
berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan
dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso
listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; layanan distribusi grosir untuk teh dan kopi;
layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan ritel untuk kopi; layanan
ritel untuk kopi  yang diproses; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; manajemen usaha yang berhubungan dalam
mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; toko-toko ritel,
pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi,
kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup
dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat
makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi
listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi===
===Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kedai
kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; bar kopi; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan
kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan rantai rumah kopi; layanan rumah
kopi; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; warung kopi===
===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi giling
dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Macchiato (minuman kopi yang dibuat
dengan mencampurkan espresso dengan susu); Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang
mengandung susu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi
espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es
krim]; biji kopi panggang; campuran kopi; campuran kopi hitam dengan susu panas; es kopi; kopi; kopi bubuk; kopi dan coklat;
kopi giling; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan
atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa,
cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi;
minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan
tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman
sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-
minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; produk-produk kopi; teh yang ditambahkan dengan
berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:21:55
540   EtiketJID2021054423

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: C-18-10, TREFOIL @ SETIA CITY, NO. 2, JALAN SETIA DAGANG AH U13/AH,
SETIA ALAM SECTION U13, 40170 SHAH ALAM, SELANGOR, MALAYSIA

SMARTLIV TECHNOLOGIES SDN BHD
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LISTINGO & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Saran manajemen pemasaran; informasi pemasaran; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi

periklanan dan pemasaran; layanan konsultasi pemasaran; pemasaran; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran;
saran dan informasi bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:25:48
540   EtiketDID2021054424

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2225 Tolentino Street, Pasay City, Metro Manila, 1300
Liwayway Marketing Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dora Am Badar S.Psi
Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Shripon
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Shripon merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.
591 Uraian Warna : Kuning, Biru tua, Jingga, Putih, Biru muda, Merah dan Krem / Yellow, Dark Blue, Orange, White, Light Blue, Red and Beige.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; kerupuk; kerupuk

udang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:28:18
540   EtiketJID2021054425

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: C-18-10, TREFOIL @ SETIA CITY, NO. 2, JALAN SETIA DAGANG AH U13/AH,
SETIA ALAM SECTION U13, 40170 SHAH ALAM, SELANGOR, MALAYSIA

SMARTLIV TECHNOLOGIES SDN BHD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LISTINGO & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pemrosesan pembayaran, seperti kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah, kartu dengan deposit

uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan transaksi; evaluasi untuk real properti; layanan pembayaran administrasi;
pembiayaan real estat; pemrosesan pembayaran kartu debit; urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:32:55
540   EtiketDID2021054426

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mesjid Komp. Perum C Graha, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei
Tuan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371

Drs SYAHRUL, M.Pd
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NU SYIFA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:34:54
540   EtiketJID2021054427

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: C-18-10, TREFOIL @ SETIA CITY, NO. 2, JALAN SETIA DAGANG AH U13/AH,
SETIA ALAM SECTION U13, 40170 SHAH ALAM, SELANGOR, MALAYSIA

SMARTLIV TECHNOLOGIES SDN BHD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LISTINGO & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===desain dan penulisan perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, dan pemrograman perangkat lunak komputer;

pengembangan perangkat lunak komputer; perancangan, pemeliharaan, pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak
komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:36:32
540   EtiketJID2021054428

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Malaka II (D.H Orpa) No. 54, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT IDEAL INTERNASIONAL MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mairu + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Kuning, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntan perpajakan; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan

kompleks perdagangan; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak
(telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis,
alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering
pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot);
Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat
bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen
layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang
dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator
pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-
instrumen medis; Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode
komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar
pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-
saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan
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situs web (website); Keagenan tenaga kerja; Konsultan Pajak; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian
produk madu; Riset dan analisis data bisnis; administrasi program tunjangan karyawan mengenai keanggotaan klub
kebugaran; analisis biaya; analisis harga biaya mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah;
audit laporan keuangan; bantuan manajemen komersial atau industri; iklan real estat; jasa agen pemasaran; jasa program
loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa strategi pemasaran melalui
media sosial; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis; layanan iklan dan pemasaran online; layanan
iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian waralaba; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan pemasaran merek media sosial berbasis
pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas
pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain
untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun,
sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku,
sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan
pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut,
pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan
berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan
elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan,
logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan
imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau
dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang
pribadi; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan
publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan produk hortikultura; manajemen bisnis
hotel; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen penjualan real estat; membantu dalam eksploitasi atau
pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan
konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan
stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; mengatur dan
menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran; pemasaran internet;
pemasaran media sosial; pemasaran produk; pemasaran real estat; pengecer toko serba ada; penyebaran materi pemasaran;
penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan di situs web; penyewaan ruang iklan online; penyimpanan data dan
pemrosesan data; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; toko penjualan alat-
alat rumah tangga; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:43:52
540   EtiketDID2021054430

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Letjen Suprapto No. 62 Kec. Sumbersari, Jember
TITI SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JEMPOL
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin Perkakas semen karbida; Mesin pemasangan dan press laminasi; Mesin press; konveyor (mesin); mesin conveyor

jalur perakitan; mesin hidrolik; mesin jalan paving; mesin molen pasir; mesin molen pasir listrik; mesin paving aspal; mesin
paving beton; mesin pemadat paving block; mesin pengaduk semen [mesin]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:52:43
540   EtiketDID2021054431

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. KETOS RT.003 RW.003 KEL. SINDANG SARI  KEC. PASAR KEMIS,
Kabupaten Tangerang, Banten

FAJAR HIDAYATULLAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNEXPLAINED + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Celana;

Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian Pria Jeans; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; baju; baju kaos
[pakaian]; jaket [pakaian]; pakaian; pakaian, alas kaki, tutup kepala; rok; sepatu; sepatu gunung; sepatu sandal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:52:54
540   EtiketDID2021054432

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PERDAMEAN, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, 21411
DENI ARISANDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAPAK SEPATU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH MUDA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:53:49
540   EtiketDID2021054433

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. KETOS RT.003 RW.003 KEL. SINDANG SARI  KEC. PASAR KEMIS,
Kabupaten Tangerang, Banten

FAJAR HIDAYATULLAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNEXPLAINED + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer,

perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Dompet anti-
pencurian RFID; Dompet dengan RFID; Dompet kartu bisnis; Dompet paspor; Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet
tiket; Koper bagasi; Koper listrik; Koper robot; Koper yang dapat dibawa ke dalam kabin pesawat; Ransel, tas carry all dan tas
perjalanan; TAS PELANA; TEMPAT DUDUK LIPAT BERKAKI SATU SEPERTI TONGKAT; Tas Kulit; Tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas olahraga serbaguna; Tas organizer; Tas punggung;
Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; Tongkat; dompet; dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan
dari logam mulia; dompet dari logam mulia; dompet kartu; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet
kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet koin kecil; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kunci; dompet kunci dari kulit;
dompet kunci dari kulit imitasi; dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet travel [tas]; dompet untuk dipasang
pada sabuk; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; galah atau tongkat untuk pendaki;
janome-gasa [Payung kertas Jepang]; karakasa [payung kertas Jepang]; koper; koper berpergian; koper besar; koper besar
dengan dua bagian; koper dokumen; koper gulung; koper kecil; koper kulit; koper troli; kotak topi dari kulit atau kulit imitasi;
kulit dan imitasi kulit; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah besar; payung; payung golf; payung hujan; payung matahari;
payung pintar dengan sensor prakiraan cuaca bawaan; payung pintar yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi data
nirkabel; payung tahan hujan; payung teleskopik; payung teras; payung untuk anak-anak; pegangan untuk tongkat; penutup
kain untuk tas travel; penutup payung; penutup tahan air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; ransel; ransel
[tas sekolah Jepang]; ransel dengan roda berputar; ransel kanvas; ransel kecil (daypack); ransel troli; ransel untuk pendaki
gunung; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut; sarung koper; tali pengikat koper; tas; tas alat dijual kosong; tas
alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas
belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas bepergian; tas
berburu olahragawan; tas beroda; tas buku sekolah; tas cukur dijual kosong; tas gimnastik; tas hiking; tas holdalls untuk
pakaian olahraga; tas jala untuk belanja; tas jinjing belanjaan; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas
kerja; tas kunci; tas musik; tas olahraga; tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi
dijual kosong; tas pinggang; tas popok; tas pundak; tas rajutan; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang untuk
menggendong bayi; tas suvenir; tas tangan; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas travel
dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas uang; tas untuk membawa
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barang; tas untuk membawa sepatu; tas untuk payung; tas wanita; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tempat cek
berbentuk (bersifat) dompet; tongkat berkuda; tongkat gunung; tongkat hiking; tongkat jalan; tongkat joki; tongkat payung;
tongkat rotan; train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:53:54
540   EtiketDID2021054434

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Puit Timur Blok L Barat No 2 , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
PT. Rahasia Cantik Peri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IOC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gold dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Mandi; Serum kecantikan (kosmetik); Toner wajah (kosmetik); bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan

dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tangan, dan tubuh; sabun cair; sabun krim tubuh; serum kulit (kosmetik); toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 17:58:36
540   EtiketDID2021054435

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PERDAMEAN, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, 21411
DENI ARISANDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NINDY SHOES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ABU-ABU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 18:00:48
540   EtiketDID2021054436

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 66, Magokjungang 8-ro 1-gil Gangseo-gu, Seoul, 07793, Korea.,
SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD.,

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Arisaka Weninggalih Tangkudung S.H.
Jl. Bulan Kav. IX RT. 002 RW. 007 Mekarsari, Cimanggis, Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Indonesia SNP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Home Peeling wajah; Krim wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Masker wajah (kosmetik); Produk kosmetik;

Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; cat wajah; gel untuk wajah; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit
anti-penuaan; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mencegah kerutan wajah;
krim wajah; losion  untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion untuk
wajah; lotion wajah tanpa obat; masker wajah; paket kosmetik wajah; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit;
pembersih wajah; poles untuk kulit; sabun non-obat untuk wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik wajah; sediaan pembersih
wajah; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan
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kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; toner kulit; toner kulit non-
obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 18:02:00
540   EtiketJID2021054437

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 66, Magokjungang 8-ro 1-gil Gangseo-gu, Seoul, 07793, Korea.,
SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD.,

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Arisaka Weninggalih Tangkudung S.H.
Jl. Bulan Kav. IX RT. 002 RW. 007 Mekarsari, Cimanggis, Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Indonesia SNP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online,

layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan
farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan
layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa toko retail yang menjual
kosmetik; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan;
Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen
secara eceran atau grosir; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang disediakan melalui
Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan
shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial,
masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Perdagangan besar kosmetik; Toko yang menjual kosmetik; jasa distributor
grosir untuk kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat
penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku;
jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis,
produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat
kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian
renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings)
atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat
diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis,
produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat
kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian
renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings)
atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk
kosmetik; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen;
memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penyediaan jasa
konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 18:03:35
540   EtiketDID2021054438

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 66, Magokjungang 8-ro 1-gil Gangseo-gu, Seoul, 07793, Korea.,
SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD.,

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Arisaka Weninggalih Tangkudung S.H.
Jl. Bulan Kav. IX RT. 002 RW. 007 Mekarsari, Cimanggis, Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SNP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : HItam
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511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Home Peeling wajah; Krim wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Masker wajah (kosmetik); Produk kosmetik;

Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; cat wajah; gel untuk wajah; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit
anti-penuaan; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mencegah kerutan wajah;
krim wajah; losion  untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion untuk
wajah; lotion wajah tanpa obat; masker wajah; paket kosmetik wajah; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit;
pembersih wajah; poles untuk kulit; sabun non-obat untuk wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik wajah; sediaan pembersih
wajah; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; toner kulit; toner kulit non-
obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 18:05:12
540   EtiketDID2021054439

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Undaan Peneleh 4/11, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
STEVEN SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VENNE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oranye, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Bulu mata buatan; Bulu mata rambut asli; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Kosmetik untuk bulu mata;
Pembersih kaca; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun Mandi; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel,
toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum bulu mata; bulu mata palsu; deterjen; deterjen piring; kosmetik tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; masker
kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit,
losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; parfum dalam bentuk gel; parfum dan cologne; pasta gigi;
pembersih kamar mandi; pencuci tubuh (sabun) bayi; pengharum ruangan; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku;
perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; produk dan sediaan
untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); sabun
cair untuk mencuci piring; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan pewangi ruangan;
sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan
untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk perawatan bulu mata;
serum kecantikan; tonik rambut; warna bulu mata; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 18:05:20
540   EtiketJID2021054440

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 66, Magokjungang 8-ro 1-gil Gangseo-gu, Seoul, 07793, Korea.,
SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD.,

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Arisaka Weninggalih Tangkudung S.H.
Jl. Bulan Kav. IX RT. 002 RW. 007 Mekarsari, Cimanggis, Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SNP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online,

layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan
farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan
layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa toko retail yang menjual
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kosmetik; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan;
Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen
secara eceran atau grosir; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang disediakan melalui
Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan
shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial,
masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Perdagangan besar kosmetik; Toko yang menjual kosmetik; jasa distributor
grosir untuk kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat
penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku;
jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis,
produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat
kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian
renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings)
atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat
diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis,
produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat
kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian
renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings)
atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk
kosmetik; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen;
memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penyediaan jasa
konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 18:13:23
540   EtiketDID2021054441

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Undaan Peneleh 4/11, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
STEVEN SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VENNE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oranye, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat tulis menulis kertas dan amplop; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Buku anak-anak;

krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena
tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender;
buku kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu
ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan;
kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan,
selain untuk permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton,
semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau
aksesoris boneka; Kantong, tempat, foil dari kertas; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini,
tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau menata
permukaan benda kerja atau perabotan; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah
dan boks; Map [alat tulis menulis]; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil;
Perekat [perlengkapan kantor]; Pita plastik untuk kemasan; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen untuk pembungkus
(sediaan pembungkus); Tempat arsip (keperluan kantor); Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; alas minuman
dari karton; alas [alat tulis] pena; alat kertas tulis; alat pelubang [keperluan kantor]; alat tulis kantor; alat tulis kertas; alat tulis
menulis; amplop [alat tulis]; amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop plastik untuk kemasan; bahan gambar untuk
papan tulis; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan mewarnai
[instrumen gambar]; bahan pengajaran dan pengajaran; bahan penjilid buku; bahan plastik untuk kemasan; baki file [keperluan
kantor]; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan dalam kemasan makanan; barang cetakan; blok pencetakan;
bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; film plastik digunakan sebagai kemasan untuk makanan;
film plastik untuk kemasan; folder alat tulis; foto-foto; kantong [alat tulis]; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik,
untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas
untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong kertas; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk
kemasan; kantong makan siang dari kertas atau plastik; kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk penggunaan rumah
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tangga; kantong plastik; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan
dan pengemasan; kantong surat yang terbuat dari kertas; kanvas dan papan seniman; kardus pembawa makanan dan
minuman; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; kemasan kardus; kemasan wadah kertas atau karton; keperluan
kantor, kecuali furnitur; kertas daur ulang; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas-kertas kemasan; klip untuk kantor; kotak
alat tulis (alat tulis); kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kuas cat; lem untuk penggunaan
kantor; lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan makanan; lembaran plastik, film dan tas untuk
pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; mesin penyegel untuk kantor; papan
memo [keperluan kantor]; pelembab [keperluan kantor]; pembungkus (alat tulis); pembungkus botol kertas atau kardus;
pemotong kertas [keperluan kantor]; pena [keperluan kantor]; penggaris; penjepit untuk kantor; perekat [lem] untuk alat tulis
atau keperluan rumah tangga; perlengkapan sekolah [alat tulis]; pita elastis untuk kantor; pita koreksi [keperluan kantor]; pita
perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; sampul [alat tulis]; selotip [alat tulis]; spidol warna-warni; stan untuk alat
tulis; stapler [keperluan kantor]; staples untuk kantor; stensil [alat tulis]; stiker [alat tulis]; stok gulungan film plastik untuk
makanan kemasan; tatakan gelas kertas; tinta untuk alat tulis; transparansi [alat tulis]; wadah kemasan industri dari karton;
wadah makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 18:21:42
540   EtiketDID2021054442

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Jl. Manunggal, RT. 004, RW.002, Kel/Desa Bukit Harapan, Kec.Soreang, Kota Pare
Pare, Sulawesi Selatan,  91131

HASANIA, A.Md.,Keb

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NB QUEEN
Merek Kata dan Lukisan

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 19:03:03
540   EtiketJID2021054443

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLUIT KARANG SARI VI BLOK N7 SELATAN NO. 14 RT. 008 RW. 008, KEL.
PLUIT, KEC. PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

WIBOWO SUPANDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEHAT SOON + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih Gading
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan

gerobak; Kedai; Restoran; katering makanan dan minuman; layanan kafe, bistro, dan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 19:03:34
540   EtiketDID2021054444

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Lodaya I Nomor 4, Kel. Babakan, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat,
16128

PT ARLISA BERKAH SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ika Citra Dewi S.T
CIDID LAW FIRM & IP SERVICES  Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said
Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PURE ARLISA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Secara konseptual, merek “PURE ARLISA” memiliki makna yang merupakan representasi dari nama
Pemilik dari PT. Arlisa Berkah Sejahtera” sendiri yakni LISA PROFIANTY.

591 Uraian Warna : Putih, merah muda (pink), peach, jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,

mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner,
pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu
minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat
bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara
gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk
penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel
Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk
perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner;
Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar),
keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area
sensitif (kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek
(kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif
(kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan
pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung
sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim tabir surya; Krim untuk keperluan
kosmetik; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik);
Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area
di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak,
losion dan busa stelah bercukur; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit
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kering (kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit;
Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab
Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari
susu; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk
kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum
kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil
mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan
atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun cair
wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun untuk muka; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial
scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kulit
wajah; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel,
toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan
perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab
dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab
wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Spray
wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik);
Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan
pelembab untuk kulit; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; colognes, parfum
dan kosmetik; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik];
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak
mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk bibir; kosmetik
untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan
untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang
mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu,
alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat
bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh
dan tangan; krim; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk
keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim
bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim
dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan
kosmetik; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh;
krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim kulit
tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim mata untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim
non-obat untuk scrub wajah; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit;
krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit
wajah; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik;
krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa
obat; krim pra-cukur; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa
obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa
obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit
terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh;
krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun
mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan
krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion,
krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak
mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion
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pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion setelah matahari untuk
keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; masker kecantikan, krim dan
minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion
tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan
medis, kapas untuk kecantikan; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker
mata untuk keperluan kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak berjemur untuk
tujuan kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; paket kosmetik kecantikan (beauty pack)
yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker
untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; patch jerawat kosmetik; pelembab
kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; penyamakan
kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir
(kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun kosmetik; sabun kulit; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun untuk
kulit; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-
manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi,
garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk
mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi
di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan
wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk
kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi
kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan
kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah;
sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit
wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan
kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim
mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik;
sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan
dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations)
yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-
sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun,
wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak
mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-
penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan
rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk
wajah tidak mengandung obat; serum wajah; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab
tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih
wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu
setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik;
tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi
atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung
obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik
tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 19:03:56
540   EtiketJID2021054445

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLUIT KARANG SARI VI BLOK N7 SELATAN NO. 14 RT. 008 RW. 008, KEL.
PLUIT, KEC. PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

WIBOWO SUPANDI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AUTO GLINT + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan informasi di bidang janji temu pemeliharaan otomotif; Salon Mobil; bengkel kendaraan (perbaikan dan

pemeliharaan); informasi konstruksi, modifikasi dan adaptasi pusat perbelanjaan; inspeksi mobil dan bagiannya sebelum
pemeliharaan dan perbaikan; jasa perbaikan bodi mobil; layanan garasi untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan
bermotor; layanan garasi untuk perbaikan mobil; pemolesan mobil; pencucian mobil; penyempurnaan otomotif; perbaikan atau
perawatan mobil; perbaikan dan pemeliharaan mobil dan bagiannya; rekondisi mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 19:07:35
540   EtiketDID2021054446

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DANAU PANIAI C7A-32 RT001 RW. 009 KELURAHAN MADYOPURO
KECAMATAN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65139

SRI RAHAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOEHAYU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ORANGE, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu; Bumbu Gado-Gado; Bumbu pecel; bumbu dan bumbu; bumbu rujak; sambal; sambel; sambel pecel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 19:12:15
540   EtiketDID2021054447

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kalisari 458, RT. 004 RW, 002, Desa Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten
Pasuruan, Jawa Timur, 67157, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67157

Adhitya Winar Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Anti Kusut Kusut Club
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki, yaitu, sepatu,

sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Ampu (Tutup Kepala); BAJU DARI
KULIT; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju
Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat
untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang
tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang;
Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian
dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Blus jumbo (pakaian); Bulang-Bulang (Ulos Bagian
Kepala (Pakaian)); Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana pelindung kaki;
Cimata (Pakaian Adat); Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian));
Flashes (pakaian); Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat Kepala; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar
tidak berkeringat; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaos kaki bayi;
Kaos kaki pramuka; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk
mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Lis untuk alas kaki;
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Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian;
Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak;
Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Penghulu;
Pakaian Pesta; Pakaian Tidur; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana
pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian
bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja
lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala,
topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong
dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari
kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-
anak; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian
muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pramuka; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air;
Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian
untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita ukuran
jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian dalam
wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap
keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan,
celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus,
blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat
untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh
digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai,
pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana
untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan,
kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pelindung kaki (dilapisi
lilin); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut telapak tangan (pakaian); Pengikat kaos
kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet;
Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Rok dalam [pakaian
dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sadariah (Oakaian Adat Pria Betawi); Sarung tangan bayi; Sarung tangan
berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan;
Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun tangan; Selubung kaki; Setelan pakaian main;
Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang
dimasukkan melalui kepala (pullovers); Syal untuk menutup kepala; Tali pengikat penutup kaki; Tali penyandang untuk
pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok
(Penutup Kepala); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk
Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar
matahari (pakaian); Topi sebagai tutup kepala; Toro (Baju Kurung); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita
(pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; Uis Gara (Pakaian Adat);
Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki militer;
alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda yang memiliki
perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki
untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk
snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki,
termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal
bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; artikel pakaian untuk
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bayi dan balita; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; atasan [pakaian] rugby; atasan baju tanpa lengan; babushkas [selendang
kepala]; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim;
baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat;
baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga
lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju santai;
baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang
menutupi seluruh badan; baju zoot; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian];
bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak
dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bodices [pakaian
dalam]; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; celana bayi [pakaian dalam]; celana dalam [pakaian]; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana kaki; celana lebar kaki; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana untuk
dipakai; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; dasi (pakaian); dickeys [bagian depan
baju]; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gabardines [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaun jumper (baju hangat);
gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets for footlets [bagian dari pakaian];
hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; helm liner [hiasan kepala]; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang [pakaian]; ikat
pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket dengan penutup kepala;
jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat,
T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas [pakaian bisnis]; jeogori [pakaian dasar dasar dari
pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang];
jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kaos kaki neoprene; kaos kaki
panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain
untuk kegunaan ortopedi); kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football;
karet [alas kaki]; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus
kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria;
kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus
kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus yang menyerap
keringat dengan penutup kepala; kelengkapan logam untuk alas kaki; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands;
kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset menjadi
pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kotak kaki; kuk baju; kurta (pakaian); legging [penghangat kaki]; magoja [Jaket luar
Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; masker wajah musim dingin [pakaian];
muffs [pakaian]; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian bawahan
dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian];
pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian
bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian
dalam bersalin; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk
olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam wanita; pakaian dalam
yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari
bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar;
pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat;
pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian
kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit imitasi; pakaian linen; pakaian luar; pakaian
luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian
luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mewah; pakaian militer;
pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki;
pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pria; pakaian
rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo;
pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang untuk
wanita; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian stockinet; pakaian tahan air; pakaian tahan air untuk dipakai saat
hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tenis; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian
termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur;
pakaian tidur bersalin; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk
bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga;
pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam;
pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan
sebagai pakaian dalam; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging,
pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas
hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band),
sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian
olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang mengandung zat
pelangsing; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas
kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan
pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki
panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; pelindung kaki; penghangat kaki  (pakaian);
penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; pengikat kaus kaki; penutup kepala; penutup
kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup
sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari
alas kaki); penyangga pakaian; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; pompa [alas kaki]; rajutan [pakaian]; replika
kaus kaki sepak bola Amerika; sabuk kulit [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sandal jepit [alas kaki]; sandal pakai; sapu tangan
[pakaian]; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan;
sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik
genggam; sarung tangan kamuflase; sarung tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan
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mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian;
sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung
tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan
untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selendang
[pakaian]; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot semata kaki; sepatu bot
yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu kertas digunakan saat
melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria,
wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan
panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk
wanita dan pria; sepatu yang tertutup baja; set pendek [pakaian]; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan pakaian yang
longgar dan hangat untuk olahraga; sol asbes untuk alas kaki; sol untuk alas kaki; sriwal (pakaian); suspender kaus kaki; tabi
[Kaus kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali untuk bra [bagian pakaian]; tips untuk alas kaki; topi berukuran
kecil yang pas di kepala; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala];
tubuh [pakaian]; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal;
tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak,
dan topi rajutan; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari jerami]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 19:12:32
540   EtiketDID2021054448

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SAWOJAJAR XIX RT. 005 RW. 004 KELURAHAN SAWOJAJAR KECAMATAN
KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65139

KASIONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUKEKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, COKELAT, KREM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk susu kacang kedelai; Ekstrak susu kedelai; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan

dasar kedelai (pengganti susu), minuman berbahan dasar susu almond; Susu Kedelai Kental; Susu kacang kedelai; Susu
kedelai; minuman susu kedelai; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu
beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; pengganti susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan
susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu; susu bubuk kedelai; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti
susu; susu kedelai untuk keperluan kuliner===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 19:17:33
540   EtiketDID2021054449

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Graha Aluminium Blok B 26 1 Kawat VII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir,
Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kodepos 20241,
Kota Medan, Sumatera Utara, 20241

Sutiawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIMSUM QOQOM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, PUTIH, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Ampela ayam pedas; Asam pedas Ikan Baung; Ayam  ala Sihlin; Ayam Bakar;

Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam Bakar Bumbu Rujak; Ayam Bakar Solo; Ayam Bakar Taliwang; Ayam Balado; Ayam
Bumbu Bali; Ayam Bumbu Mengkudu; Ayam Bumbu Sate; Ayam Cabai Hijau; Ayam Cincane; Ayam Fillet Crispy; Ayam Fillet
Goreng Tepung Asam Manis; Ayam Geprek Cabe Hijau; Ayam Geprek Keju; Ayam Geprek Sambal Matah; Ayam Goreng;
Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng Bumbu Kuning; Ayam Goreng disiram saos petis; Ayam Gota; Ayam Iloni; Ayam
Isi Buluh; Ayam Karage; Ayam Katsu Stik; Ayam Kecap; Ayam Kecombrang; Ayam Lada Hitam; Ayam Panggang; Ayam
Paniki; Ayam Rica Rica; Ayam Serundeng; Ayam Suwir sambal kecombrang; Ayam Taliwang; Ayam Tangkap; Ayam
Tuturuga; Ayam Woku Woku; Ayam betutu; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam crispy isi salted egg
(Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek; Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng Bumbu
Lengkuas; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa; Ayam kremes; Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam potong dalam
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kemasan; Ayam rempah madu; Ayam ungkep; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso tahu dengan ikan
dan/atau ayam; Bawang dayak, dikeringkan; Bawang dayak, diolah; Bawang dayak, diproses; Bebek Betutu; Bebek Palekko;
Bebek goreng; Bekakak Ayam; Buah beku; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah dan sayuran beku-kering
dalam bentuk keripik; Buah yang dibekukan; Buah-buahan yang dibekukan; Cacak Ikan; Crispy original (Ayam goreng Ayam
tepung original); Cumi beku; Dadih ikan keju; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah,
dimasak, dibekukan; Dendeng ikan; Fish maw (olahan dari ikan); Gulai Ikan Patin; Gulai Tepek Ikan; Gulai ayam; Gulungan
(lumpia) ikan atau ayam; Gurita Beku; Haddock (ikan) asap; Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-
buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan Asap Selais; Ikan Asin Richa; Ikan
Bakar Bandeng; Ikan Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Beku; Ikan Bungkus; Ikan Cuka; Ikan Dabu Dabu,
diolah; Ikan Dole; Ikan Dori Bumbu Bali; Ikan Jelawat; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar;
Ikan Kuah Belimbing; Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan Tude; Ikan Tuna; Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan
cakalang asap; Ikan crispy; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Ikan jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam
kaleng; Ikan pari lempah kuning; Ikan tenggiri asam pedas; Ikan tenggiri bakar; Ikan tenggiri lempah kuning; Ikan teri pedas;
Ikan tuna, diawetkan; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Kaldu ayam yang dapat diminum; Kaldu ikan; Kaldu pati
ayam yang dapat diminum; Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan,
dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan,
diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan; Keripik ceker ayam; Keumamah Ikan Kayu; Kezuri-bushi
(serpihan daging ikan yang dikeringkan); Krengsengan Ayam; Krim kocok beku; Krim kocok beku bukan dari susu; Krim untuk
topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan
dasar susu; Kripik ikan; Kulit Ayam Goreng Tepung; Lansyen ayam; Leher bebek; Mackerel (ikan) asap; Makanan beku
terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama
daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama ikan; Makanan kemasan yang
terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan olahan dengan
protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu;
Makanan pembuka beku terutama terdiri dari buah-buahan; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Makanan
pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt
beku; Makanan pencuci mulut yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan penutup krem, kecuali es krim, es
susu dan yoghurt beku; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan
ringan ayam goreng; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak
termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan; Makanan siap saji yang terdiri
dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk
kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan
yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas; Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang
terbuat dari daging dan ikan; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Minuman berbahan dasar
susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Olahan ayam kampung; Onigiri Ikan; Opor Ayam; Pasta ikan; Pasta
makanan yang terbuat dari ikan; Pengganti sayuran atau ikan; Pepaya kalengan; Pepes Ayam; Potongan daging ikan tanpa
tulang; Produk daging yang dibekukan; Produk ikan yang dibekukan; Produk makanan laut yang dibekukan; Produk makanan
vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan
berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam;
Produk susu dalam bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Rendang Ayam; Rendang Ayam Kacang Merah; Rendang
Ayam Suwir; Rendang Suwir Ikan Salai; Salmon (ikan) asap; Sate Ayam; Sate Bulayak; Sate Ikan; Sate Payau; Sate Sosis
Ayam; Sate Telur Ayam; Sayap bebek; Sayuran yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak; Sea bass (ikan),
tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan Trout (ikan) laut; Sediaan bawang dayak; Sediaan hidangan ikan; Sediaan
hidangan yang terutama terdiri dari ikan; Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut; Semur Ayam; Silver carps (Ikan),
tidak hidup; Sosis ayam; Sotong Beku; Sup Ikan Batam; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu,
susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Tahu kering
dengan ikan/ayam; Trout (ikan) asap; Trout (ikan), tidak hidup; Tum Ayam; Tumis Bunga Pepaya; Tumis Kembang Kol
Paprika; Tumis Zukini Paprika; Tuna (ikan), kalengan; Tuna (ikan), tidak hidup; Usus Ayam Goreng Tepung; Usus ayam;
Woku Balaga Ikan Mas; abon ikan; abon tulang ikan; acar (ikan) herring; acar ikan; acar paprika; ajvar [paprika yang
diawetkan]; ayam; ayam (tepung) asam manis (Dak-gangjeong); ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam giling; ayam
goreng; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah; ayam goreng tepung; ayam kecap; ayam kukus; ayam panggang; ayam
pedas; ayam teriyaki; ayam yang diolah; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama
terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau
dimasak; bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran segar; bakso ayam;
bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam cincang;
bakso isi daging ikan cincang; bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso telur ayam;
bakso telur ikan; bawang putih beku; bayam, beku; bayam, dimasak; bayam, kalengan; bebek beku; bebek panggang; beri,
beku; blackberry, beku; blackcurrant, beku; blueberry, beku; buah beku; buah cepat beku; buah dan sayuran beku; buah dan
sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan
dimasak; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein yang
dikocok (protein shakes); bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat
smoothie; burger bebek renyah; busa ayam; ceri, beku; cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari tahu
dengan pasta kedelai kaya]; chuños [kentang beku-kering]; cod (ikan), tidak hidup; cranberry, beku; daging atau ikan
kalengan; daging ayam; daging ayam kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging beku-kering; daging budidaya; daging
kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kaleng, ikan, sayuran, dan buah; daging yang berasal dari rekayasa
laboratorium; daging yang berasal dari rekayasa teknologi pertanian; daging, beku; daging, ikan, unggas dan binatang buruan;
dak bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari ayam panggang yang diiris dan dibumbui]; dak galbi [Hidangan Korea yang
terutama terdiri dari ayam tumis dalam pasta cabai yang difermentasi]; dendeng ayam; dendeng ikan; dimsum; esens ayam;
fillet dada ayam; fillet haddock (ikan); fillet ikan; fillet ikan teri; foie gras (makanan Perancis dari hati angsa atau bebek);
ginseng dan ginseng merah beku; gravlax (hidangan dari ikan salmon); hasil olahan ikan untuk makanan manusia; hidangan
pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan utama beku yang telah
dikemas sebelumnya yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; hidangan yang dimasak yang terutama terdiri dari ayam
tumis dan pasta cabai yang difermentasi (Dak-galbi); hidangan yang disiapkan terutama terdiri dari ikan dan makanan laut;
ikan  dimasak; ikan  yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan asin; ikan bawal dalam kaleng, diasinkan;
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ikan bawal yang dikeringkan dan dimasak, dieskan, diawetkan; ikan beku; ikan dan kentang goreng; ikan dan kerang yang
dapat dimakan (tidak termasuk ikan dan kerang yang hidup); ikan dan krustasea yang bisa dimakan (tidak hidup); ikan goreng;
ikan goreng kremes; ikan goreng rempah; ikan herring, tidak hidup; ikan kering; ikan olahan; ikan rebus dan kering; ikan suwir
goreng; ikan teri asin; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; jeli
ikan; kakap merah (ikan), tidak hidup; kaki katak beku; kaldu ayam; kaldu beku; kentang beku olahan; kentang goreng beku;
kerang beku; keripik bayam; keripik ikan; keripik pepaya; kismis merah, beku; klipfish [ikan cod asin dan kering]; koridofu
(dadih kacang kedelai beku kemudian dikeringkan); kornet ayam; kroket ayam; kroket ikan; kubis seledri, beku; kue ikan; kue
ikan thailand; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari ikan;
makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar ikan; makanan dingin
terutama terdiri dari ikan; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan kemasan dengan bahan utama
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku; makanan laut,
yang dikaleng (dilapisi dengan timah); makanan olahan sayuran segar atau beku yang dicincang dan dibentuk bulat pipih;
makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam;
makanan pembuka beku terutama terdiri dari makanan laut; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari
makanan laut; makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pengganti daging
yang dibekukan; makanan penutup terbuat dari yogurt, selain yogurt beku; makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas
atau sayuran; makanan penutup yang dibuat dari susu, selain es krim atau yoghurt beku; makanan pra-paket yang terutama
terdiri dari ikan; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan siap saji terutama terdiri dari ayam; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan yang
berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan; masakan matang yang terbuat dari
daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; meju [Kacang kedelai fermentasi gaya Korea];
minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; minyak bayam; minyak bekatul untuk
makanan; minyak ikan paus untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk makanan; minyak ikan yang dapat dimakan
untuk keperluan kuliner; minyak nabati yang berasal dari ikan [selain minyak ikan cod]; mousses ikan; nugget ayam; nugget
ikan; olahan ceker ayam; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olesan berbahan dasar ikan; onigiri ayam; paprika
jalapeno yang dilapisi tepung roti dan digoreng; paprika, diolah; pasta ikan; pasta ikan teri; pengganti makanan vegan yang
diperkaya protein; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam
nabati; pepaya (buah), diolah; pepaya kering; pepes ikan; potongan tahu beku-kering [kohri-dofu]; produk ikan asap; produk
ikan kaleng; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk
olahan ikan dalam botol; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; produk susu kalsium yang difortifikasi;
produk-produk berbahan dasar daging ikan; raspberry, beku; rebung, beku; rollmops (ikan fillet); roti burger ikan; salad ayam;
salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak hidup; samgyetang [Sup ayam ginseng Korea]; sarapan beku [bracken]; sarden
(ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; sayap ayam; sayuran beku; sayuran beku olahan; sayuran beku-kering; sayuran
cepat beku; sayuran yang dikalengkan; sediaan Ikan; sediaan paprika; selai srikaya; serpihan ikan kering [furi-kake]; singkong
beku; sosis ikan; steak ikan; stroberi, beku; sup ikan; surimi (daging ikan yang dilumatkan); susu dan produk susu, tidak
termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu yang diperkaya protein; sweetfish (ikan), tidak hidup; swordfish (ikan), tidak
hidup; tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; telur ayam; telur bebek; telur bekicot untuk dimakan; telur beku; telur ikan
olahan; telur ikan, diolah; tepung ikan untuk makanan manusia; terrines (hidangan berbahan dasar ikan); terrines ayam;
tiraditos (Ikan laut yang dipotong, hidangan khas peru]; udang beku; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang); zaitun
diisi dengan paprika merah; zaitun diisi dengan paprika merah dan almond===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 19:24:04
540   EtiketJID2021054450

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kelapa Cengkir Timur III Blok EJ2/15, RT. 018 RW. 009, Kelurahan Kelapa
Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, 14240., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Roby Chandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

: GOJINI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM,
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain, pembuatan atau pemeliharaan program aplikasi; Hosting perangkat lunak aplikasi komputer untuk mencari dan

mengambil informasi dari database dan jaringan komputer; Infrastruktur-sebagai-layanan dalam bentuk layanan dukungan
teknis, yaitu layanan manajemen infrastruktur jarak jauh dan di lokasi setempat untuk pemantauan, administrasi, dan
manajemen TI sistem cloud  untuk umum dan swasta serta sistem aplikasi; Jasa komputer, yaitu penyedia layanan aplikasi
(Application Service Provider (ASP)) yang mengutamakan perangkat lunak untuk penyaringan kolaboratif dan optimalisasi
gambar dan informasi untuk pengecer dan pengiklan merek untuk meningkatkan kemampuan konsumen dalam mengenali
atau mengingat sebuah merek dan belanja online di bidang kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa layanan
aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; Jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan
permainan komputer; Jasa pembuatan perangkat lunak termasuk aplikasi telepon genggam terkait rantai pasokan industri
konstruksi; Jasa pengembangan perangkat lunak open-source (Jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk
dipelajari, diubah, ditingkatkan dan disebarluaskan) yang dapat diadopsi oleh blockchains (sistem pencatatan transaksi digital
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yang terdesentralisasi) untuk membangun aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi); Jasa pengembangan perangkat lunak open-source (jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka
untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan dan disebarluaskan) yang dapat diadopsi oleh blockchains (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) untuk membangun aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi); Jasa penyediaan informasi dalam bentuk data, file, aplikasi dan informasi yang terkomputerisasi melalui
sebuah halaman situs web online yang disesuaikan; Jasa penyediaan software digital interaktif dalam bentuk form aplikasi
kredit berbasis digital yang didistribusikan ke merchant/partner; Jasa rekayasa dan desain di bidang aplikasi penerbangan;
Jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, layanan help desk untuk bantuan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat
komunikasi, dan perangkat dan peralatan yang terhubung ke jaringan, yang disediakan melalui telepon dan melalui perangkat
lunak aplikasi seluler; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk
digunakan di dalam dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk
mengaktifkan/memungkinkan pengoperasian, kontrol dan kinerja sistem kendaraan; Konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi
komputasi awan; Konsultasi di bidang pengukuran, konfigurasi, koordinasi dan implementasi integrasi komponen sistem yang
terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, perluasan
dan pemisah udara untuk sistem hidronik dan Hvac, sistem kebakaran pompa sirkulasi fluida, penukar panas, pompa dan
booster air limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi instalasi air dingin.; Konsultasi dibidang
jaringan komputasi awan dan aplikasi berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan
dan pengemasan; Konsultasi dibidang jaringan komputasi awan dan aplikasi berhubungan dengan platform untuk pemasaran
digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan aplikasi penyedia (ASP) jasa yang menampilkan piranti
lunak di bidang konferensi berbasis web, konferensi audio, pengiriman pesan elektronik, kolaborasi dokumen, konferensi
video, dan pemrosesan suara dan panggilan; Layanan desain Aplikasi Pemrograman Antarmuka; Layanan konsultasi yang
berkaitan dengan aplikasi perencanaan; Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi akses tunggal
untuk aplikasi perangkat lunak online; Menyediakan layanan perangkat lunak aplikasi komputer yang melakukan peralihan dan
komunikasi antara berbagai sistem operasi; Pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti keras komputer, piranti lunak
komputer, periferal komputer, dan aplikasi komputer; Pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk TV; Pengembangan
perangkat lunak aplikasi untuk pemesanan makanan; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi
perangkat lunak komputer dari pihak lain; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak e-commerce
untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan pembayaran langsung untuk pedagang; Penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan,
mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan
komunikasi; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan peranti lunak ntuk mengendalikan, mengintegrasikan,
mengoperasikan, menghubungkan, dan mengelola perangkat informasi yang dikontrol suara, yaitu, perangkat elektronik
konsumen yang terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan oleh suara; Penyedia penggunaan sementara aplikasi perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan pencarian, penjaminan, pemesanan, dan pemeriksaan
kegiatan kebugaran dan kesehatan; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait Desain dan
pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar,
komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, dan
perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer yang berkaitan dengan sistem
analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer, analisa sistem
komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data komputer, konversi data atau dokumen dari
fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan
dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi
dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara situs web, hosting situs web, hosting server, sewa
dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral komputer, perangkat keras komputer, sistem
komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel
pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan
kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli,
memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan /
atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan
transaksi keuangan, merancang, membuat, dan hosting platform online untuk memproses pembayaran elektronik, transaksi
keuangan, manajemen keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi global, layanan komputer sehubungan dengan
menyediakan situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses,
mencari, bertukar, dan mensintesis informasi dan menghasilkan laporan untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan
asuransi, reasuransi, garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting
aplikasi perangkat lunak komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
membuat, membuat, mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan, menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan,
mendekode, menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik, gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan
publikasi elektronik, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari
untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan
pembuatan indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain,
Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform
sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis
data, perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam
manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru untuk pihak lain; Penyediaan online aplikasi berbasis web;
Penyediaan penggunaan aplikasi seluler dan perangkat lunak komputer pribadi yang tidak dapat diunduh untuk membuat
komunitas virtual bagi pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, untuk memfasilitasi ulasan konsumen, dan untuk
terlibat dalam jejaring sosial dan komunitas di bidang kosmetik, perawatan kulit, serta produk dan layanan kecantikan.;
Penyediaan penggunaan aplikasi seluler dan perangkat lunak komputer pribadi yang tidak dapat diunduh untuk
memungkinkan pengguna terdaftar mengakses platform digital untuk penjualan dan pembelian barang-barang rumah tangga
orang lain.; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Penyediaan
situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei serta penilaian yang berkaitan dengan
hiburan, seni dan acara budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival dan eksibisi; Perancangan dan
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pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; Perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh, yakni, platform aplikasi jaringan terbuka untuk pengembangan, penyebaran, pengujian,
konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; Piranti lunak sebagai layanan layanan (SAAS) menampilkan piranti
lunak yang menyediakan pemantauan, analisis, audit, analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko dan
data, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud dan deteksi ancaman, serta mengklasifikasikan, melaporkan, dan
mengamankan sensitif informasi tentang komputer dan aplikasi dan platform seluler, dan menyajikan informasi sensitif
tersebut dalam antarmuka pengguna yang mudah dipahami; analisis dan evaluasi produk dan layanan sehubungan dengan
kemungkinan aplikasi di masa depan; aplikasi perangkat lunak komputer yang tidak dapat didownload dan dapat diprogram
untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang
kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan,
mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan,
bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan
mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan; aplikasi perangkat
lunak yang dapat diakses melalui situs web; desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer untuk aplikasi
industri; desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; desain perangkat lunak aplikasi, membuat
perangkat lunak aplikasi, atau pemeliharaan perangkat lunak aplikasi; desain, pembuatan, pemrograman dan pemeliharaan
program komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; hosting aplikasi multimedia dan interaktif; hosting
aplikasi perangkat lunak komputer untuk orang lain; hosting aplikasi perangkat lunak untuk orang lain; hosting aplikasi-aplikasi
perangkat lunak komputer untuk pihak-pihak lain; hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang terkomputerisasi; hosting
perangkat lunak aplikasi komputer di bidang manajemen pengetahuan untuk membuat database informasi dan data yang
dapat dicari; jasa konsultasi untuk mengembangkan sistem komputer, database, dan aplikasi; jasa layanan aplikasi perangkat
lunak untuk bermain game; jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang
kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk
menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja
dan untuk melamar pekerjaan; jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat
peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks,
untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari
peluang kerja dan untuk melamar pekerjaan jasa desain dan pengembangan perangkat lunak; jasa layanan aplikasi perangkat
lunak yang memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan; jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang
menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir; jasa layanan perangkat lunak
dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman; jasa layanan
perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi otentikasi transaksi melalui blockchain(sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi); jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi
pengguna; jasa pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti lunak, periferal, dan aplikasi; jasa pendukung teknis, yaitu,
migrasi pusat data, server dan aplikasi basis data; jasa penelitian, desain dan pengembangan yang berkaitan dengan solusi
aplikasi perangkat lunak; jasa penyedia layanan aplikasi  (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat
blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi jaringan komunikasi.; jasa
penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan  transaksi digital yang terdesentralisasi),
berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran
komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; jasa penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dalam jaringan sosial jasa layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat
lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar
yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan terlibat dengan
program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) apa pun; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat
blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan
komunikasi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks,
pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak
yang menyediakan dompet digital jasa penyedia layanan mesin pencari; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi
perangkat lunak hosting lainnya; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan
enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa penyedia perangkat
lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman,
dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa
penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci
perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi
pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan alat
pengembangan perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi); jasa penyediaan alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; jasa penyediaan komunitas online untuk pengguna terdaftar di
bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); jasa penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak aplikasi web dan seluler
yang tidak dapat diunduh untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan
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dan transmisi media terenkripsi atau paling tidak yang aman; jasa penyediaan perangkat lunak untuk digunakan dalam
membangun, mengembangkan, mengeksekusi, dan menjalankan perangkat lunak dan aplikasi lain di blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara online
untuk memfasilitasi interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; jasa penyediaan protokol blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) yang memungkinkan penskalaan vertikal dan horizontal dari aplikasi yang
didesentralisas; jasa penyediaan protokol blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) yang
memungkinkan penskalaan vertikal dan horizontal dari aplikasi yang didesentralisasi; jasa perangkat lunak sebagai layanan
(SaaS) yang memuat perangkat lunak untuk mengendalikan peralatan komunikasi audio dan video, peralatan konferensi,
peralatan kolaborasi, dan untuk mengendalikan komunikasi atau aplikasi perangkat lunak operasional lainnya yang terkait
dengan peralatan tersebut; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) berupa program penyusun, program untuk
mencari dan mengurangi bug/kerusakan pada program komputer (debugger), dan program utilitas untuk membuat aplikasi
perangkat lunak bergerak; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) untuk digunakan dalam mendesain,
mengembangkan dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; jasa-jasa penyanggaan teknikal, ialah layanan manajemen
infrastruktur untuk pemantauan, administrasi dan manajemen penghitungan awan (cloud), TI dan sistem aplikasi di bidang
berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic
ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic,
penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan,
penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik,
keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS)
menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam operasi dan kontrol kendaraan yang mengemudi sendiri
(autonomous-driving vehicles); jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat
lunak termasuk perangkat lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk memungkinkan/mengaktifkan interaksi
pengguna dengan kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat
lunak untuk deteksi tatapan (gaze) dan langkah/gerak-isyarat (gesture) di atau terkait dengan kendaraan; jasa-jasa perangkat
lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan di dalam dan dengan
perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk mengaktifkan/memungkinkan pengoperasian dan
kontrol perangkat seluler dan fungsi kendaraan berbasis perintah pengguna; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk memahami preferensi pengguna ; jasa-jasa perangkat lunak
berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk membaca dan menerjemahkan tulisan tangan
(handwriting) dan mengubah teks menjadi ucapan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan
aplikasi perangkat lunak untuk menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih perangkat komputasi (computing); jasa-
jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk menghubungkan,
mengoperasikan, dan mengelola kendaraan berjaringan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk navigasi kendaraan ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk operasi kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan kendaraan; jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk otentikasi dan identifikasi
individu; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk pengenalan
suara dan pemahaman bahasa alami; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi
perangkat lunak untuk peningkatan sinyal ucapan ; konsultasi dalam bidang IT dan transformasi aplikasi, integrasi,
modernisasi, migrasi, desain, pengembangan, implementasi, pengujian, optimisasi, pengoperasian dan manajemen proyek
komputer; konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi awan; konsultasi komputer di bidang optimisasi web aplikasi
pemasaran; konsultasi teknis yang berkaitan dengan aplikasi dan penggunaan perangkat lunak komputer; layanan dukungan
dan konsultasi untuk mengembangkan sistem, database dan aplikasi komputer; layanan dukungan teknis komputer, yaitu,
layanan meja pelayanan  untuk infrastruktur IT, sistem pengoperasian, dan aplikasi bisnis dan web; layanan dukungan teknis,
yaitu, layanan manajemen infrastruktur di tempat dan jarak jauh untuk memantau, administrasi, dan manajemen komputasi
cloud untuk umum dan swasta serta  sistem aplikasi; layanan komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; layanan komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi yang
menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) untuk manajemen hubungan pelanggan (customer
relationship management (CRM)); layanan komputer, yaitu, manajemen jarak jauh dan manajemen di tempat untuk sistem
teknologi informasi (TI) dan aplikasi piranti lunak untuk pihak lain; layanan komputer, yaitu, penyediaan server aplikasi virtual
dan non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server database dari kapasitas yang bervariasi untuk pihak
lain; layanan konsultasi komputer di bidang aplikasi manajemen pengiriman; layanan pemrograman komputer yang berkaitan
dengan aplikasi multimedia dan interaktif; layanan penilaian teknis, evaluasi dan optimalisasi untuk turbin, kompresor,
penggunaan pompa sentrifugal dalam aplikasi minyak dan gas serta industri; layanan penyediaan aplikasi online berbasis
internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video;
layanan penyediaan jasa aplikasi (ASP) yang menampilkan piranti lunak untuk mengunggah, merekam, memposting, melihat,
menampilkan, mengedit, mengatur, mentransmisikan, berbagi video, gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan
konten multimedia dan penyediaan aplikasi piranti lunak untuk video, gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan
konten multimedia; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk
memfasilitasi interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS)
yang menampilkan piranti lunak untuk memudahkan para pengguna dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi
layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video, dan aplikasi melalui Internet; layananan dukungan teknis, yaitu,
pemantauan komputer, sistem jaringan, server dan web serta aplikasi database, dan notifikasi untuk kegiatan dan
pemberitahuan; menyediakan jasa konsultasi untuk mengembangkan sistem komputer, aplikasi, arsitektur dan perangkat
keras komputer, perangkat lunak dan firmware, yakni, program pengembangan perangkat lunak komputer; menyediakan
penggunaan sementara aplikasi berbasis web; menyediakan penggunaan sementara aplikasi online dan perangkat lunak;
menyediakan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial,
menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi konten dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan
penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang dapat diakses melalui situs web;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh secara online untuk pengiriman
pesan instan, voice over internet protocol (VOIP), konferensi video, dan konferensi audio; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputasi awan (cloud computing) yang tidak dapat diunduh secara online untuk aplikasi dan
lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality); menyediakan penggunaan sementara
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perangkat lunak komputer on-line yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam aplikasi pemantauan siaran; menyediakan
penggunaan sementara program komputer yang tidak dapat diunduh, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi;
menyediakan perangkat lunak dan aplikasi untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management
(CRM)); menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk
streaming video, musik dan gambar; menyediakan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengembangkan,
membangun dan menjalankan aplikasi terdistribusi melalui kontrak pintar (smart-contract) open-source peer-to-peer dan
platform jaringan pembayaran; operasi, desain dan pengembangan aplikasi perangkat lunak komputer, yakni, perangkat lunak
peningkatan efisiensi jaringan, desain penyimpanan dan keamanan cloud dan desain pusat data; pemberian informasi teknis
di bidang aplikasi piranti lunak komputer; pemrograman aplikasi multimedia; pendapat ahli (evaluasi) baja dan aplikasinya;
pendapat dan evaluasi ahli di bidang logam, baja dan aplikasinya; pengembangan aplikasi piranti lunak, modernisasi dan
integrasi cloud; pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk pengiriman konten multimedia; pengembangan perangkat
lunak komputer di bidang aplikasi seluler; pengembangan perangkat lunak, produk dan aplikasi multimedia interaktif untuk
digunakan dalam kaitannya dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak; pengembangan solusi
aplikasi perangkat lunak komputer; penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengembangan,
penyebaran, pengujian, pengirima dan aplikasi manajemen daur ulang piranti lunak; penggunaan sementara piranti lunak yang
tidak dapat diunduh untuk perlindungan data, keamanan data, dan aplikasi komputer serta keamanan jaringan; pengunaan
sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk cloud, web dan pemantauan kinerja aplikasi; penyedia jasa
aplikasi berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman antar muka (API) untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi
perangkat lunak bergerak; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi
perangkat lunak bergerak; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming
interface (API) untuk mengelola, melacak, melaporkan dan mengukur perencanaan media, pembelian media dan periklanan
lainnya; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) yang
memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, mengembangkan aplikasi perangkat lunak; penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam membeli, menjual, melacak, menilai, mengoptimalkan,
menargetkan, menganalisis, mengirim, dan melaporkan periklanan dan pemasaran online; penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam merancang dan mengelola kampanye periklanan dan pemasaran
online; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam merancang dan
mengelola kampanye periklanan dan pemasaran video online; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak untuk jasa/layanan pemetaan; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk jejaring sosial,
mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan
video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management (CRM)); penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan atau memfasilitasi melakukan reservasi dan
pemesanan; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau
memfasilitasi berbagi (sharing) dan menampilkan lokasi pengguna, merencanakan kegiatan dengan pengguna lain dan
membuat rekomendasi; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengizinkan atau memfasilitasi/memudahkan mengambil
dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak
untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai,
blogging, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia
dan platform AI (kecerdasan buatan); penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang sadar lokasi
(location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan dan acara menarik; penyedia
layanan aplikasi (ASP), yaitu, menyediakan, hosting, mengelola, mengembangkan, dan memelihara aplikasi, perangkat lunak,
situs web (web sites), dan database di bidang komunikasi nirkabel, akses informasi seluler (mobile information access), dan
manajemen data jarak jauh untuk pengiriman konten nirkabel ke komputer genggam, laptop dan perangkat elektronik seluler
(mobile electronic devices); penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak antar-muka pemrograman (API)
dan alat pengembangan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan layanan komunikasi cloud; penyedia layanan
aplikasi yang menampilkan perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk pemantauan, kontrol, dan otomasi
rumah dan lingkungan; penyedia layanan aplikasi, yang menampilkan perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API)
untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengakses, mengelola, melacak, dan menganalisis data pengguna;
penyediaan online aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh; penyediaan perangkat lunak aplikasi; penyediaan
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi); penyediaan perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh [penyedia layanan aplikasi]; penyediaan piranti lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh; penyediaan situs
web yang menampilkan teknologi yang memudahkan pelanggan untuk melihat video yang tidak dapat diunduh dari perangkat
pemantauan keamanan perumahan dan komersial melalui jaringan ponsel, jaringan komputer, dan aplikasi berbasis web;
penyediakan penggunaan sementara dari aplikasi peranti lunak keamanan dan anti pencurian secara daring yang tidak dapat
diunduh; penyewaan fasilitas komputasi dan penyimpanan data dengan kapasitas variabel, yaitu, server aplikasi virtual dan
non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server database, kepada pihak ketiga; penyewaan perangkat lunak
aplikasi; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai
antarmuka pemrograman aplikasi (API); perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu menyediakan perangkat lunak aplikasi
online; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk
pengembangan, penyebaran, dan manajemen/pengelolaan sistem dan aplikasi komputer; perangkat lunak sistem operasi
yang tidak dapat diunduh yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer
dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak antar-
muka pemrograman aplikasi (API) dan perangkat pengembangan perangkat lunak untuk layanan komunikasi cloud; saran,
informasi dan bantuan teknis dan ilmiah untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa di bidang logam, baja dan
aplikasinya===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 19:24:51
540   EtiketDID2021054451

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SEBUKU 1B RT. 002 RW. 008 KELURAHAN BUNULREJO KECAMATAN
BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65123

CHURIN YUSTIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHURIN'S
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Hijab; Pakaian; Pakaian muslim; baju; baju busana muslim; gamis; gaun; pakaian; sundresses===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 19:27:06
540   EtiketDID2021054452

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kelapa Cengkir Timur III Blok EJ2/15, RT. 018 RW. 009, Kelurahan Kelapa
Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, 14240., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Roby Chandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOJINI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian penutup di pantai; artikel pakaian untuk

manusia; atasan [pakaian]; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju rajut (pakaian); bandeaux [pakaian]; bando [pakaian];
bando menjadi pakaian; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala
untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian]; celemek
[pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); gussets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari
pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk
pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket
barang [pakaian]; jaket menjadi pakaian; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; kantong untuk pakaian; kemeja [pakaian
bisnis]; kemeja untuk dipakai dengan jas; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; lapisan pakaian jadi;
lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; pakaian; pakaian
basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk ski air; pakaian dalam; pakaian
dalam anak-anak; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian
dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian jadi; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit
domba; pakaian lampin; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian mandi; pakaian olahraga; pakaian pantai;
pakaian pram; pakaian pribadi; pakaian renang; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang
untuk pria; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian seragam; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi;
pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tidur untuk
anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian
triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian wanita;
pakaian wol; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian, alas kaki dan tutup
kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; rok [pakaian bisnis]; sabuk
pinggang [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; selempang untuk dipakai; selimut dpt
dipakai; setelan pakaian formal wanita; shift [pakaian]; slip  pakaian dalam; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian
dalam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 19:33:26
540   EtiketDID2021054454

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PANIAI DALAM C7/19 RT. 006 RW. 009 KELURAHAN MADYOPURO
TITIK SULISTYORINI
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KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65139

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAIRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kulit lumpia; Lumpia goreng; lumpia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 19:39:59
540   EtiketDID2021054455

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Cipaku Indah II No.63, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40143, Kota Bandung, Jawa Barat, 40143

MU'ARIF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Virgin Bee
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Herbisida, pestisida,

fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Jamu herbal; Jintan Hitam (Herbal); Kertas minyak
mengandung obat untuk tujuan medis; Krim obat herbal; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Minuman herbal untuk
keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman suplemen berbahan baku herbal;
Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya
dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minyak jintan Hitam (Herbal); Obat
herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal
kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat paten Cina; Obat pencuci
darah; Obat suntik untuk hewan; Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Pencuci tangan mengandung obat; Produk
madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi
manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat
tradisional Cina; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan farmasi untuk obat selesma;
Sediaan farmasi untuk pengobatan  penyakit dan gangguan pernafasan, penyakit dan gangguan paru-paru, penyakit dan
gangguan kardiovaskular, peradangan, penyakit radang dan gangguan radang, penyakit dan gangguan autoimun, kanker,
penyakit dan gangguan onkologis, penyakit dan gangguan hematologi, penyakit tumor, penyakit dan gangguan neurologis
serta penyakit dan gangguan metobolisme; Sediaan farmasi untuk pengobatan kanker dan resimen pengkondisian farmasi
yang terdiri dari sediaan untuk digunakan sebelum transplantasi sel induk hematopoietik pada penyakit hematologis; Sediaan
gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan obat batuk; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk
menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu;
Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik,
suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen
herbal organik dan non-organik; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplement,
Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-
Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak
gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan
yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan
untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic),
obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat
dari tanaman obat, obat nyamuk; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang
mengandung madu; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan terkontrol
bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan
terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang
memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol
bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk
membungkus obat-obatan bubuk; agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman
obat yang terdiri dari senyawa yang memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; air laut untuk mandi obat; apitoxin [racun
lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; balm obat kaki; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan
atau terapi; biofarmasi untuk pengobatan kanker; bubuk obat kaki; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang
mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; cuci tangan anti-mikroba; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk
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keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; fungisida, herbisida; gel
perawatan mulut obat; gelang diresapi dengan obat nyamuk; ginseng untuk keperluan pengobatan; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan;
herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga;
homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-
obatan alternatif]; infus herbal obat; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jujube, diobati; kaktus olahan untuk
keperluan pengobatan atau terapi; kantong-kantong douche yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan
pembersih obat; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul tambahan herbal pria;
kapsul untuk obat-obatan; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk
obat-obatan; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; krim
bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim kaki obat; krim kulit obat; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan
cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; lilin pijat obat; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan
tangan; lotion kulit obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; mencuci tangan
dengan obat; mengobati; minyak pijat obat; obat antijamur; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat dronabinol; obat
herbal; obat hipoglikemik; obat jagung; obat kumur; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk
hewan peliharaan; obat luar berbahan baku herbal; obat pelembab bibir; obat pencahar; obat penenang; obat penenang
hipnosis; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat salep bibir; obat sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata;
obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obatan antibakteri;
obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan
kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan serotherapeutic; obat-obatan
suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk
keperluan medis; paket lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; permen, obat; pil herbal untuk pengobatan diabetes; preparat
kimia untuk keperluan pengobatan; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; sabun obat; sabun obat untuk bayi;
sabun tangan obat; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep obat
untuk mengobati kondisi dermatologis; salep untuk mengobati ruam popok; sampo obat; sampo obat untuk hewan peliharaan;
sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi mikrobiologis; sediaan baskom obat; sediaan dan bahan farmasi untuk
pengobatan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan
penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme;
sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan
penyakit pencernaan; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan gangguan pernapasan; sediaan farmasi untuk
alergi racun lebah madu; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan
farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan
farmasi untuk mengobati gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi
untuk mengobati gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan
farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe;
sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan farmasi untuk mengobati masalah epidermal;
sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan
farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan
cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk pengobatan disfungsi
ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan pencegahan osteoporosis;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan muskuloskeletal;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi
untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan mastitis;
sediaan farmasi untuk pengobatan multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan terkait sistem kekebalan tubuh;
sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit menular; sediaan
farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit virus; sediaan herbal untuk
keperluan medis; sediaan injeksi untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum;
sediaan kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur;
sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang
mempengaruhi tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia
untuk mengobati phylloxera; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat
untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan pencukuran obat; sediaan pengobatan dismenore;
sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan jamur kuku; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan
pengobatan mual; sediaan pengobatan mulut obat; sediaan perawatan bibir obat; sediaan perawatan kulit obat; sediaan
perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan
obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan
rambut mengandung obat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan yang
berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan untuk mengobati masuk
angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk pengobatan luka bakar; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan
kelainan darah langka; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk
keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; sirup obat batuk; spons obat untuk luka;
suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet herbal; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam
sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal
dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen makanan alami untuk mengobati
claustrophobia; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan
herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet
yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan
obat untuk konsumsi manusia; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen
nutrisi ekstrak herbal; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; teh herbal untuk tujuan pengobatan; tisu yang
mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tonik [obat-obatan]; tonik restorative (obat-obatan)
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 19:40:12
540   EtiketDID2021054456

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BATU MERAH I NO. 9 D RT. 014 RW. 001 KEL.. PEJATEN TIMUR KEC.
PASAR MINGGU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510

AHMAD ZULVA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ika Citra Dewi S.T
CIDID LAW FIRM & IP SERVICES  Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said
Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BYZO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Secara konseptual, merek “BYZO” memiliki makna yang merupakan representasi dari nama Pemilik
sendiri yakni AHMAD ZULVA. Sehingga, untuk memudahkan klien dari Pemohon, maka dipergunakan
nama merek tersebut sebagai nama merek dagang.

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,

mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner,
pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang kosmetik untuk mandi;
Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat
alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari
kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Gel jerawat
(kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih;
Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan
rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu
sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik);
Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak;
Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan
[Cream-body scrub] kosmetik; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik);
Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim tabir surya; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mengencangkan
kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai
kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab
setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Losion dan serum;
Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker untuk
kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak,
krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik;
Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan
sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih make-up; Pembersih wajah (kosmetik); Penyeka
sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan;
Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata,
penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona
wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk
mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun anti keringat; Sabun cair wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil
(kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan;
Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel
untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kulit
wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit
dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan
tabir surya kosmetik; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim
wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan
masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan
Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum
bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
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Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik);
Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan
pelembab untuk kulit; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up;
bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis untuk
make-up; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
busa kosmetik yang mengandung tabir surya; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tubuh
dan wajah [kosmetik]; gel wajah [kosmetik]; kit make-up; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain,
penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu,
deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh,
perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi,
penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan
perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik
fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik
tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik
bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kuku;
kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion,
gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang
dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik,
yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer,
Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat
kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti penuaan;
krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-
kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
wajah; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim creambath;
krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan
wajah dan tubuh; krim dan sediaan setelah matahari; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan
kosmetik; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh;
krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit dalam bentuk cair dan padat;
krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim masker tubuh; krim masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik;
krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pagi
untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pembersih
[kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim
pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim siang; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa
obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh kosmetik; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim
untuk mengelupas kulit mati; krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk
digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion
berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh,
krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion,
krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
untuk wajah dan tubuh; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan
noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk
tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kosmetik; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak
kosmetik untuk kulit; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak,
losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak
sari kosmetika; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk
keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit
digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; persiapan kulit
wajah untuk penggunaan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk pelindung matahari
(kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun kosmetik; sabun kulit; sabun non-obat
untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan
yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk
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mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk
mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah
pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun;
sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan;
sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi
kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan
kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik
untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk
perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan menghapus make-up; sediaan pelindung matahari
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah,
krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum
untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan
matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pewarnaan
untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak
mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah
bercukur; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau
minyak sari; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun
yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik);
serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut;
serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tisu diresapi
dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu, kain atau penyeka
yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat;
toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wangi-
wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 19:41:15
540   EtiketDID2021054457

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pawon 2 No.14 Rt.04 Rw.08 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa
Barat, 40534

Suan Irawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELDR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : otentik memakai merek dagang
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 19:57:47
540   EtiketDID2021054458

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BARENG RAYA II N, NO. 531 RT. 013 RW. 008 KELURAHAN BARENG
KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65116

LILIK RAHAYU NINGSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

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

591 Uraian Warna : BIRU, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik tahu; keripik; keripik tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 20:27:13
540   EtiketDID2021054459

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: kaca piring kav no 22, Kabupaten Malang, Jawa Timur
surya wijaya kusuma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: A COFFEE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Label Putih, dengan Tulisan Teks Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 20:28:19
540   EtiketDID2021054460

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Batununggul 1, Ds. Balingbing, Kec. Pagaden Barat, Subang., Kabupaten
Subang, Jawa Barat, 000

PT.  Indo Pureco Pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDO PURECO PRATAMA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, kuning, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Daging kelapa untuk santan; kelapa, diolah; kelapa, kering; krim mentega; lemak kelapa; mentega; mentega kelapa;

mentega putih; minuman berbahan dasar santan; minyak goreng; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak
dan persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; santan; santan
bubuk; santan untuk keperluan kuliner; sari kelapa (santan); susu kelapa; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu
berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 20:30:58
540   EtiketDID2021054461

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Alamanda Blok G 10 no. 8 Karangsatria, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
ELLY MINARNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Igor Renjana Purwadi S.H.
Jalan BHP Raya Perum Taman Permata Kav. 29B Ciracas, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELMINA SLIM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM dan ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu pelangsing; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman pelangsing; Minuman untuk

digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; kapsul pelangsing; pil pelangsing; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan-sediaan diet untuk keperluan
pelangsingan (kesehatan); teh pelangsing untuk keperluan medis===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 20:39:36
540   EtiketDID2021054462

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Regatta VB Twr New York Lt.23 Unit N, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Fenny

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ong Tjioe Lan S.E.
Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kanobe : suatu penamaan.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk penggerak pada tanah, di udara atau di air; Bantalan penyerap keringat untuk kereta bayi; KERETA ANAK;

KERETA UNTUK SEPEDA ANGKUT BARANG RODA TIGA; Kendaraan roda tiga; Kepala Bagian dari sepeda (bagian
sepeda); Kickstands sepeda; Komponen transmisi sepeda yang memungkinkan perpindahan rantai sepeda ke gigi yang lain
untuk sepeda (derailleur); Kursi pengaman untuk bayi dan anak-anak untuk kendaraan; Mesin dan motor listrik untuk sepeda
motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Nap untuk roda sepeda; Pemegang minuman untuk kereta
bayi; Penutup kereta bayi; Rangka sepeda; SEPEDA YANG DILENGKAPI MOTOR KECIL; Sadel sepeda; Selimut
disesuaikan khusus untuk kereta dorong bayi; Sepeda listrik; Setang sepeda; Tempat duduk mobil, kereta dorong dan kereta
dorong dengan roda depan tepat (fixed) dapat untuk sambil berlari untuk bayi dan anak-anak; alat keamanan kendaraan untuk
anak-anak; bagian struktural untuk sepeda; ban sepeda; batang banci untuk sepeda; batang derek sepeda; bel sepeda; bel
untuk sepeda; dress penjaga untuk sepeda; drive kereta untuk sepeda; engkol sepeda; garpu sepeda; garpu sepeda roda dua;
gigi untuk sepeda; gir sepeda; grip tape untuk setang sepeda; harness pengaman kendaraan untuk kursi pengaman untuk
anak-anak; jari-jari roda sepeda; jaring bagasi untuk kendaraan; jeruji sepeda; jeruji untuk sepeda; kabel rem untuk sepeda;
kaca spion; kandang botol air untuk sepeda; kap untuk kereta bayi; kendaraan; keranjang disesuaikan untuk sepeda; kereta
bayi; kereta sepeda; kursi bayi portabel untuk kendaraan; kursi pendorong kendaraan untuk anak-anak; kursi roda; kursi roda
listrik; kursi sepeda untuk anak-anak; mencengkeram untuk tuas rem sepeda; mudguards sepeda; pas kereta dorong bayi
selimut; pedal sepeda; pelek sepeda; pelek untuk roda sepeda; pelindung baju untuk sepeda motor; penjaga rantai untuk
sepeda; pompa untuk ban sepeda; rak bagasi untuk sepeda; rak sepeda untuk kendaraan; rantai roller untuk sepeda; rantai
sepeda; rem sepeda; rem, setang, indikator arah, pedal, pompa, jari-jari (ruji), sadel sepeda; roda disk untuk sepeda; roda gigi
untuk sepeda; roda sepeda; sabuk pengaman kendaraan untuk anak-anak; sepatu rem untuk sepeda; sepeda; sepeda beroda
tiga; sepeda gunung; sepeda lipat; sepeda mini; sepeda untuk anak-anak; sepeda roda tiga; sistem suspensi untuk sepeda;
spindle untuk sepeda; sprocket sepeda; standar sepeda; stang batang untuk sepeda; stang mencengkeram untuk sepeda;
stang ujung untuk sepeda; tanduk sepeda; tas sepeda; tas yang disesuaikan untuk kereta dorong bayi ; trailer sepeda; trailer
untuk mengangkut sepeda; tromol sepeda motor; tuas rem untuk sepeda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 20:49:29
540   EtiketDID2021054463

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN SUMUR ADEM RT 003/001, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50115
DENY KRISTIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MADUREKSO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon

yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Obat herbal yang mengandung madu; Produk madu
untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan
madu; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 20:52:06
540   EtiketJID2021054464

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Tenggiri No.9A, RT.4/RW.7, Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta
Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,13220, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI

Albert Herman
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Jakarta, 13220
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Imajika Rasa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan

minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan
dijemput; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman
dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa restoran, yaitu,
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria,
kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan
minuman, makanan laut olahan; Layanan kedai makan; Layanan menjemput makanan; Layanan pariwisata sebagai
penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang
berkaitan dengannya; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian
makanan dan minuman; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak
beralkohol termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan
dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan
fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Menyediakan
makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran dan bar; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Pondok
penyediaan makanan sate; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate,
soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat
dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar);
Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
dekorasi makanan; informasi dan saran sehubungan dengan persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan
makan; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan
amal]; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman;
jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penyediaan
makanan berupa roti; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; katering makanan dan minuman; katering
makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk
jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan
makanan dan minuman; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan
khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman;
layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan persiapan makanan; layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan
minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk
dibawa pulang; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar
kelor; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran;
menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba;
menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan
penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan;
menyediakan makanan untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; pengukiran makanan; penyediaan informasi dalam
bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan
makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah
belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan
meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan
ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol untuk
konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan
makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; rumah
makan; rumah makan cina halal; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung
makan tradisional===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 20:56:21
540   EtiketJID2021054465

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Panglima Polim No.5a - RT.3/RW.1, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12160, 0811971777, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160

Sylvia Widjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ILMONDO by Kz Nakamura
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan

minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Depot
penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyedia
makanan Kebab; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan
makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan makanan nasi uduk; Jasa reservasi
pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa
restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar
cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar
makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut
olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan
kedai makan; Layanan menjemput makanan; Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan
tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan pemberian nasihat
dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan perhotelan
(hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran
Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan yang
menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan
makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran
dan makanan; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan
pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan layanan
informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Pondok penyediaan
makanan sate; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat
makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran
daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck);
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Rumah Makan
yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Sediaan-sediaan makanan;
Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan
makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan
minuman; Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan
dasar kelor; dekorasi makanan; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan
layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan persiapan makan;
informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa informasi,
saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi,
saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi
di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa memasak
makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penyediaan makanan berupa roti;
jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa restoran; jasa restoran
dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe yang menyediakan makanan
dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan
cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman
untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail;
katering yang menyediakan makanan dan minuman; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di pusat
penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal,
yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan
minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman);
layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan cafe
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keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan
hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan
bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria
dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan
dan minuman; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan makan malam dan restoran; layanan
makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa
pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan persiapan makanan; layanan rantai restoran; layanan reservasi dan
pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan
restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen;
layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis;
layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa
pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich,
cafetaria, kantin & cafe; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan
pasangan makanan; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan yang
menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; melayani makanan dan minuman; memasok makanan untuk
konsumsi segera; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar
kelor; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan
restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan
minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan
dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan
dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan katering makanan
dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk
acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan makanan dalam penerbangan di pesawat;
menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan
restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan
makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman
di pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor
dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan
minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan
dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan
anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor
kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan untuk para tunawisma atau yang kurang
mampu; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan saran dan layanan
informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman;
pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan reservasi hotel dan restoran
untuk pihak lain; pengaturan untuk penyediaan makanan; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman;
penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan acara spesial;
penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan
informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi tentang
layanan restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran,
katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk
perusahaan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat
saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan reservasi untuk hotel dan
restoran melalui suatu website; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyediaan
ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online
tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan
makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan
barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur
untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan;
penyewaan peralatan makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyiapan makanan;
persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan
dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi
segera; persiapan makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan
minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pusat makanan/jajan;
reservasi akomodasi hotel dan makanan; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar;
restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan; restoran
yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
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bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; rumah makan; rumah makan cina halal; salad bar
[layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan
yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 21:01:55
540   EtiketDID2021054466

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sawah Lio V RT:009 RW:06 NO:8A, Jembatan Lima, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11250

MUJI ANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: U~CIE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kehidupan
591 Uraian Warna : Biru dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh,

wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem,
masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo,
kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi
bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Highlighter; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan
kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah
dan pelembab wajah.; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk perawatan rambut;
Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, Jel dan minyak berjemur, Kosmetik
fungsional, Sediaan-sediaan kosmetik anti penuaan, Kosmetik untuk rambut dan kulit kepala, Kosmetik untuk pijat, Rias muka,
Sediaan-sediaan kosmetik untuk rambut, Kosmetik perawatan badan dan kecantikan, Sediaan-sediaan kosmetik untuk mandi
berendam dan mandi pancuran, Kosmetik  tabir surya, Kertas tissue yang mengandung kosmetik, Mandi busa (untuk
penggunaan kosmetik), Parfum dan minyak kelonyo, Sediaan-sediaan pembersih  rias muka, Sabun kosmetik, Sampo, Sampo
badan, Sampo rambut, Losion rambut.; Kosmetik, lip cream, lipstik, blush on, spon, penghapus make-up, eyeshadow,
maskara, bedak, bulumata palsu (extension), masker, perawatan kulit, eyeliner, pensil alis.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang
tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit
dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair;
Losion dan serum; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker
pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker
untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai
penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah
pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak, losion dan krem
untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum, eau de toilette; Pemerah pipi dalam bentuk bedak;
Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka
sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan;
Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik
untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit;
Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona
mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk,
lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun
dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair,
padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan
untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel
tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan
& bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik
untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi
pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme
tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion
untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel,
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toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo,
kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian;
Sediaan pewarna kuku; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan
perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab
dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Serum Kulit Dengan
Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum
bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik);
Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Vitamin C serum; bahan
pewarna rambut; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias
modifikasi simulasi tubuh; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak; bedak bayi; bedak bayi
[perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan
kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan
anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body lotion untuk keperluan
kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; bubuk sabun; bulu mata palsu; cairan pembersih; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; cuci
masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit;
deodoran; deodoran tubuh; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eau de parfum; eau de
toilette; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; gel mandi dan mandi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; ginseng mengklarifikasi masker
wajah pemolesan; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan
sediaan kosmetik; highlighter (kosmetik); kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan
spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata
rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan
khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan
penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut,
deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair,
gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan
perawatan pribadi; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan
penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim dan
lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dasar bedak; krim kosmetik, lotion dan
sediaan lain untuk berjemur; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel;
lem untuk menguatkan kuku; lilin tanpa selip untuk lantai; lipstik; losion dan krem pelembab badan dan kulit; lotion dan
pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion styling; lotion tabir
surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up dasar bedak;
make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; maskara; maskara rambut;
masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim
untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi
kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk
losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan
kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan
rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang
minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk
perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang;
masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion
dan preparat; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori;
paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik;
paket masker untuk keperluan kosmetik; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab rambut; pelembab, losion dan
krem untuk badan dan kulit; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pencuci tubuh (sabun) bayi; penghilang cat kuku; penghilang
cat kuku berbentuk gel; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan
sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku;
perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; pewangi rambut;
pewarna kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan
sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan
(sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun
cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun
deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim
tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun
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mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun
non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah
warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi;
sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa
obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun
untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan
rambut; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan
kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik
tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri;
sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik
untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan
kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik
untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit
dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up
artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan
gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata
rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-
sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan
kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi,
losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perlengkapan
mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-
sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-
sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun,
wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan untuk tubuh yang
mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum
jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata;
serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat
bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampoo kering; shampoo ketombe; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan
kulit; susu pembersih wajah; tempat lipstik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
wewangian dan wangi-wangian; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 21:12:23
540   EtiketJID2021054467

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Kirana, Lantai 5, Jl. Yos Sudarso Kav. 88, Sunter Jaya, Tanjung
Priok, Jakarta Utara 14350, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Medika Komunika Teknologi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hallobumil + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : peach dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan individu dan layanan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu; lisensi hak

kekayaan intelektual.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 21:13:25
540   EtiketD302021054468
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Graha Arta cluster Pajajaran Blok A 23 Kel. Jerambah Gantung, Kota Pangkal
Pinang, Kep. Bangka Belitung, 33119

KRESNA BAYU AJI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REMENG SULTAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Tulisan Kuning Emas, Background Merah Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue bolu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 21:15:32
540   EtiketJID2021054469

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Kirana, Lantai 5, Jl. Yos Sudarso Kav. 88, Sunter Jaya, Tanjung
Priok, Jakarta Utara 14350, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Medika Komunika Teknologi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hallobumil + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : peach dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perawatan kesehatan; bantuan medis; layanan kebidanan; layanan klinik medis; layanan pusat kesehatan;

perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 21:17:33
540   EtiketJID2021054470

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Kirana, Lantai 5, Jl. Yos Sudarso Kav. 88, Sunter Jaya, Tanjung
Priok, Jakarta Utara 14350, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Medika Komunika Teknologi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hallobumil + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : peach dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa telekomunikasi satelit; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Kompute; komunikasi melalui terminal

komputer; layanan penyedia layanan internet [ISP]; pos elektronik; telekomunikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 21:21:05
540   EtiketJID2021054471

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Kirana, Lantai 5, Jl. Yos Sudarso Kav. 88, Sunter Jaya, Tanjung
Priok, Jakarta Utara 14350, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Medika Komunika Teknologi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Hallobumil + Logo
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : peach dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; Perawatan perangkat

lunak komputer; jasa ilmiah dan teknologi dan penelitian dan perancangan yang terkait, yaitu, analisa dan penelitian industri;
jasa penelitian dan desain; jasa penelitian dan pengembangan untuk orang lain; penemuan kembali data komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 21:23:26
540   EtiketJID2021054472

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Kirana, Lantai 5, Jl. Yos Sudarso Kav. 88, Sunter Jaya, Tanjung
Priok, Jakarta Utara 14350, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Medika Komunika Teknologi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hallobumil + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : peach dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; layanan hiburan; layanan perekaman video; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan

simposium; penerbitan buku; penerbitan majalah, jurnal, dan surat kabar secara multimedia; produksi film, selain film iklan;
produksi musik; produksi pagelaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 21:25:32
540   EtiketJID2021054473

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Kirana, Lantai 5, Jl. Yos Sudarso Kav. 88, Sunter Jaya, Tanjung
Priok, Jakarta Utara 14350, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Medika Komunika Teknologi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hallobumil + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : peach dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa periklanan online;

Manajemen Usaha; Survei [jajak pendapat]; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan; jasa pemesanan dan penjualan barang
secara online; jasa periklanan; layanan konsultasi bisnis profesional; penelitian pemasaran; promosi penjualan untuk pihak
lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 21:27:36
540   EtiketJID2021054474

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Pulau Singkep Blok E-3/6 Rt.004/009, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

Khalida Rachmawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: jadilegal
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Jasa pengurusan perijinan usaha===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 21:27:55
540   EtiketDID2021054475

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Kirana, Lantai 5, Jl. Yos Sudarso Kav. 88, Sunter Jaya, Tanjung
Priok, Jakarta Utara 14350, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Medika Komunika Teknologi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hallobumil + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : peach dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas kosmetik; dompet; payung; tali kulit; tas; tas plastik; tempat kosmetik dijual kosong===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 21:29:27
540   EtiketDID2021054476

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Weena 455, Rotterdam 3013 AL, Netherlands
Unilever IP Holdings B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEPSODENT MULTI-PROTECTION
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); bubuk gigi; obat kumur tanpa obat; pasta

gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 21:32:39
540   EtiketDID2021054477

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Kirana, Lantai 5, Jl. Yos Sudarso Kav. 88, Sunter Jaya, Tanjung
Priok, Jakarta Utara 14350, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Medika Komunika Teknologi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hallobumil + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : peach dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Spanduk dari kertas; alat tulis menulis; barang cetakan; barang-barang dari kertas; buku; cap [stempel]; kantong plastik;

karton*; kertas*; majalah; papan nama dari kertas atau karton; stapler [keperluan kantor]; stiker; tanda/papan iklan dari kertas;
tempat pensil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 21:38:49
540   EtiketDID2021054478

730 Nama Pemohon : Fenny
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Alamat Pemohon : Apartemen Regatta VB Twr New York Lt.23 Unit N, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ong Tjioe Lan S.E.
Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kanobe : suatu penamaan.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Box bayi; Kantong tidur untuk berkemah; Kursi bayi; Kursi

duduk makan yang dapat dinaikan dan di turunkan; Kursi malas; Lemari anak-anak; Matras duduk untuk bayi atau anak
bermain; Tempat tidur kecil yang dilipat; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; alat untuk membantu bayi
berjalan; baby bouncers [kursi]; boks berpagar portabel untuk bermain bayi/anak kecil; boks untuk bayi; buaian untuk bayi;
furnitur bayi; furnitur, cermin, bingkai foto; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur
pegas/per; gerbang keselamatan, bukan dari logam, untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot]; keranjang bayi;
kursi; kursi berlengan; kursi booster untuk anak-anak; kursi goyang untuk bayi; kursi makan; kursi mandi untuk bayi; kursi
tinggi untuk bayi; lemari [perabot]; mebel; meja; meja ganti untuk bayi; patung-patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau
kayu; pemasangan sikat; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk, tulang, gading, baleln, kulit
kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik; playpens untuk bayi;
tempat duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan
gantung; tempat tidur bayi; tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau belum dikerjakan;
wadah, bukan dari logam untuk penyimpanan atau transportasi; wadah, bukan dari logam, untuk penggunaan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 21:41:29
540   EtiketDID2021054479

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Weena 455, Rotterdam 3013 AL, Netherlands
Unilever IP Holdings B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEPSODENT COMPLETE 8 MULTI-PROTECTION
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); bubuk gigi; obat kumur tanpa obat; pasta

gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 21:41:56
540   EtiketDID2021054480

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Kirana, Lantai 5, Jl. Yos Sudarso Kav. 88, Sunter Jaya, Tanjung
Priok, Jakarta Utara 14350, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Medika Komunika Teknologi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hallobumil + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : peach dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer & publikasi secara elektronik yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang

disediakan dalam internet; alat penyimpan data komputer; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, gambar
dan data; asisten digital pribadi (PDA); komputer; mouse [periferal komputer]; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
on-board]; peralatan pengolahan data; perangkat lunak komputer; perlengkapan pemroses data, komputer; sandaran tangan
untuk digunakan dengan komputer===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 21:52:47
540   EtiketDID2021054481

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Weena 455, Rotterdam 3013 AL, Netherlands
Unilever IP Holdings B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEPSODENT COMPLETE 8
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); bubuk gigi; obat kumur tanpa obat; pasta

gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 21:55:54
540   EtiketDID2021054482

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Panjang No.128, Lantai 5, RT.5/RW.1, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan
Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11520, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Kelaskita Edukasi Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kioskita
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Aplikasi Informasi data kota;

Aplikasi intelligent operation  platform (aplikasi platform operasi cerdas); Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat
serupa lainnya; Aplikasi komputer yang dapat dipasang maupun diunduh melalui telepon selular, komputer, komputer
berbentuk pipih dan telepon selular berbentuk pipih (tablet); Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk alat
untuk pendidikan bahasa; Aplikasi mobile yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit, meng-upload, memposting,
menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks melalui internet; Aplikasi
mobile yang dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi,
kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness);
Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks, gambar, konten multimedia dan video di
terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi
mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait peristiwa, berita,
ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat
diunduh untuk ruang obrolan electronic dan papan buletin; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk surat elektronik,
pengiriman pesan elektronik, dan pengiriman data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain secara elektronik;
Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data kesehatan,
mendapatkan informasi kesehatan dan kebugaran, menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan
berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif kesehatan dan kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang
kesehatan dan kebugaran; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup
komunikasi, yaitu olahpesan cepat, media sosial, berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan multimedia
lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi group, yaitu
pengiriman pesan secara instan, media sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar; Aplikasi mobile
yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk menulis pesan, berbagi video gambar, konten multimudia; Aplikasi
pengambil keputusan dari pimpinan; Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri (entry) teks dan karakter
prediktif dan korektif; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis;
Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol secara mandiri,
navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi perangkat lunak
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
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dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak
komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk agen virtual
digital, sistem prediktif, pembelajaran mesin, otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter, aplikasi
komputasi visual, virtualisasi pengetahuan, robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk monitor-
monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-
oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
perangkat seluler, komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan perangkat
seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor,
kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian;
Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak
secara lengkap (super app) untuk layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan barang, layanan penjualan jasa, layanan
pengantaran barang, layanan kesehatan, layanan keuangan dan layanan ketenagakerjaan; Aplikasi perangkat lunak terkait
infomasi Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk bermain game Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk melihat teks,
gambar, dan konten multimedia terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan,
musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon bergerak; Aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things
(IoT); Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan
pencarian dan perekrutan atlet/ pemain basket/ pelatih basket; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable)
untuk perangkat seluler atau komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur
kendaraan bermotor dan memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak
jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem
pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan
pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan
perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi pesan telepon;
Aplikasi piranti lunak yang dapat diunduh dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi
ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi
ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi
ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait
kompetisi Liga Basket; Aplikasi program komputer untuk manajemen usaha peternakan; Aplikasi seluler  yang dapat diunduh
untuk digunakan sehubungan dengan layanan toko ritel; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk memutar video secara
offline dengan pemutar bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri  video dengan browser bawaan;
Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengelola unduhan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh semua
item format; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video besar dalam kartu memori dengan kecepatan tinggi;
Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh video dilatar belakang, dalam sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh, menjeda dan
melanjutkan mengunduh video; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke informasi perawatan
kesehatan dan profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi jarak jauh dengan
dokter dan profesional perawatan kesehatan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyimpan file yang diunduh dalam
folder yang dilindungi kata sandi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan, menerima informasi
perjalanan, cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan alat konverter mata
uang; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan
multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan
transaksi perbankan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan
penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Aplikasi telepon seluler (perangkat
lunak); Aplikasi telepon yang dapat diunduh; Aplikasi untuk memantau perkembangan data informasi dengan laporan-laporan
berbentuk tabel maupun grafik; Aplikasi yang mobil dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemrosesan, pemeriksaan
kembali dan penyuntingan data dari jam tangan pintar dan alat yang mobil yang menampilkan sistem pemosisian global,
kompas, barometer, altimeter, pedometer, meter detak jantung, accelerometer dan termometer; Aplikasi, podcast, aparatus
belajar dan menerjemahkan bahasa, perangkat lunak belajar bahasa, perangkat lunak AI dan mesin belajar untuk pendidikan
bahasa; Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Chips/ kepingan komputer
dengan piranti lunak yang ditanamkan untuk mengalihkan aplikasi; Peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik;
Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan
gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke
dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi
listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku
toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi
seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi lainnya; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan
penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi
informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat
lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan
transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler,
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yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar sentuh yang digunakan untuk memasukkan data, teks prediktif, teks korektif, dan
memasukkan teks berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak
untuk memasukkan (input) teks yang digunakan untuk mengakses dan mencari pada Internet; Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile)
dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak
(mobile); Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema
insentif penjualan dan promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi;
Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan
dalam suatu akun; Perangkat lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket (rekaman); Perangkat lunak aplikasi
mobile untuk menyaksikan Liga Basket secara langsung; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak
aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil,
taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan penumpang; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak
untuk perangkat seluler yang memperkenankan, menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna untuk mendaftar
dan menyewa penginapan sementara, mengakses informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan, apartemen,
kondominium, town house, real estate, dan iklan penyewaan; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi,
transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman.; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan orang di depan pintu; Perangkat lunak dan
aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat
lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengunduh, mentransmisikan,
menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data elektronik, gambar, file audio dan video;
Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat
lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan
autentikasi identitas pengguna biometrik; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk mempromosikan jasa pihak lain; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
Perangkat lunak komputer dan program komputer yang dapat diunduh untuk manajemen database, membuat lembar lajur
(spreadsheet) elektronik, mendesain, membuat, mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan, email, memasukkan
ke dalam kalendar, manajemen kontak, membuat grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen dokumen, pemrosesan
kata, mengirim pesan instan, protokol suara melalui internet (VOIP), konferensi video, konferensi audio, menggunakan
bersama-sama aplikasi, memastikan keamanan jaringan komputer, dan menyediakan deteksi dan pencegahan intrusi jaringan
komputer; Perangkat lunak komputer untuk mengirim, menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file
aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer
untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat
yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web,
proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-
in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk
mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi; Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web
terkait berbasis interface serta platform bagi konsumen untuk mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan
mengimplementasikan integrasi komponen sistem yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan
kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, ekspansi dan separator udara untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi
cairan sistem kebakaran, penukar panas, pompa dan booster air limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk
aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-barang kebutuhan
bayi; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; Perangkat-perangkat lunak computer dan perangkat-
perangkat keras computer dalam telepon genggam yang memungkinkan pemutaran dan  unduhan aplikasi perangkat lunak;
Peranti lunak aplikasi yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks
suhu; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi untuk menghubungkan komputer
pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang
menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan
data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan kepatuhan, manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang
aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi,
berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet;
Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas
berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Piranti
lunak komputer yang menyediakan pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi, klasifikasi, perlindungan, laporan, dan
keamanan informasi serta data sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan untuk aplikasi komputer dan seluler,
platform komputer dan seluler, serta antarmuka pengguna yang terkait dengannya; Piranti lunak untuk melakukan konferensi
audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol
(VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi
aplikasi; Platform arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari,
yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem
kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Probe untuk
penguji sirkuit terpadu, semikonduktor dan jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen  elektronik, elektronik opto, fotonik, dan
penguji skala nano, sinyal, gambar dan pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk pengolah sinyal yang
berfungsi untuk menghilangkan komponen frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk menambahkan yang diinginkan
atau keduanya, mengondisikan dalam bentuk alat yang digunakan untuk persiapan sensor sinyal output untuk pengolahan,
konverter, mixer dalam bentuk perangkat untuk membuat frekuensi baru dari dua atau lebih sinyal untuk diaplikasikan,
modulator dalam bentuk peralatan untuk memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik untuk membawa sinyal,
demodulator, prescaler, pembagi dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sebagian dari sinyal dalam saluran transmisi
ke port yang memungkinkan sinyal porsi untuk digunakan pada sirkuit lain, penggabung dalam bentuk peralatan untuk
menggabungkan sinyal di port ke dalam sinyal yang sudah ada dalam saluran transmisi, isolator dalam bentuk peralatan 2 port
non-resiprokal yang memungkinkan sinyal untuk melintas hanya dalam satu arah, sirkulator dalam bentuk peralatan multi-port
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non-resiprokal di mana sinyal yang memasuki port apa pun ditransmisikan hanya ke port berikutnya secara rotasi, pembatas
dioda terpadu, sakelar dan router untuk melakukan pembangkitan sinyal, pengolahan sinyal, penguatan sinyal, konversi sinyal
dan kontrol sinyal; Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program aplikasi yang dapat
digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen aset Kekayaan
Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya
untuk penilaian Kekayaan Intelektual; Program komputer untuk digunakan dalam aplikasi grafik komputer; Software aplikasi
komunikasi melalui internet; alat pengembangan perangkat lunak untuk mengaktifkan aplikasi perangkat lunak seluler untuk
mengakses layanan backend, yaitu, penyimpanan data, pemberitahuan push, dan manajemen/pengelolaan pengguna; alat
untuk mengukur, mendeteksi dan memonitor instrumen yang digunakan pada aplikasi industri; alat untuk pengembangan
piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet dan antarmuka klien; alat untuk pengembangan piranti lunak, yaitu,
piranti lunak untuk pengujian aplikasi; antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk
digunakan dalam membangun aplikasi perangkat lunak; antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming Interface
(API)] untuk perangkat lunak yang memfasilitasi jasa/layanan online untuk jaringan/jejaring sosial dan untuk pengambilan,
mengunggah, mengunduh, mengakses dan manajemen data; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon
pintar; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi multimedia interaktif dan program komputer untuk
digunakan sehubungan dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif,
skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; aplikasi pengaturan keuangan; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk
perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak
berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; aplikasi perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel
pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak
komputer, yang dapat di unduh; aplikasi perangkat lunak metronom yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak pusat data ;
aplikasi perangkat lunak untuk  perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler,  telepon
selular,  ponsel pintar, konsol permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi
perangkat lunak untuk bermain game; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat
lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat
lunak untuk layanan jejaring sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan
dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan
menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna
untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data
imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat lunak untuk
memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan
pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh
resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan; aplikasi perangkat lunak
untuk pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk,
data produksi, dan data perusahaan, dan untuk manajemen personalia, dan untuk pengelolaan perangkat seluler, yaitu,
aplikasi perangkat seluler, sistem operasi seluler, keamanan pengguna, dan keamanan aplikasi perangkat lunak; aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) untuk digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum
pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) yang
memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat, membuat stratifikasi dan memantau pasien bedah ortopedi
sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan
mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk perencanaan pernikahan; aplikasi perangkat lunak untuk
produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS); aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.;
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses situs web di mana pengguna dapat memposting peringkat,
ulasan, dan rekomendasi pada daftar real estat liburan, akomodasi sementara, acara, lokasi, bisnis, layanan, dan kegiatan di
bidang hiburan, perjalanan, pariwisata, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan
pemesanan transportasi, perjalanan, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi
perangkat lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio
HDD (Hard Disk Drive); aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan.; aplikasi
perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir; aplikasi
perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan
perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak];
aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi seluler; aplikasi seluler untuk memantau kegiatan latihan
olahraga papan; aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; aplikasi seluler yang dapat
diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor,
layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi,
perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk menelusuri  video dengan browser bawaan; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan
komputer tablet; aplikasi terkait dengan sistem pengaturan transportasi; aplikasi untuk pembayaran parkir; aplikasi untuk
pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang
dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh menggunakan artificial
intelligence untuk otomatisasi bisnis.; dompet elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain;
instrumen uji dan pengukuran elektronik, yaitu nano indenter untuk pengujian nanomekanik dari semikonduktor, lapisan sangat
tipis (thin film), aplikasi wafer, pelapis keras dan film DLC, bahan komposit, serat (fiber), polimer, logam, keramik dan
biomaterial; karbon nanotube untuk digunakan dalam aplikasi elektronik dan mekanik skala sangat kecil; kartu cip terkode, dan
kartu cip elektronik kosong untuk memproduksi dan memasukkan aplikasi ke dalam terminal pengguna; kit/perangkat untuk
pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan perangkat lunak untuk
digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi yang terkait dengan
perangkat elektronik konsumen yang terhubung internet, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
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lunak fotografi dan sinematografi profesional; komputer, perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer,
perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan buatan; peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik;
peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri
dari bantalan EKG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel
(mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data
pasien selama bedah ortopedi; peralatan nirkabel broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan nirkabel
dan aplikasi komunikasi; peralatan pengujian on-destruktif yang digunakan dalam aplikasi industri; peralatan telekomunikasi
untuk menyediakan akses pihak ketiga ke, dan memungkinkan transmisi video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi
global, yaitu, komputer seluler dan akses dan terminal telepon seluler, stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya,
pemancar data, repeater data, router dan switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan
server cloud mobile (mobile cloud clients and servers), multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio,
sirkuit switching seluler (mobile switching circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas,
pengontrol listrik akses, pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat
lunak untuk aplikasi telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan
nirkabel dan gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; perangkat lunak
aplikasi; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat bergerak (mobile) untuk interworking dengan aksesoris perangkat bergerak (mobile), yaitu
earphone, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala (headphones), baterai isi ulang; perangkat lunak aplikasi komputer
untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk
pertukaran digital untuk item barang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu,
perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan,
latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat
seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, tablet,
atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau memperkuat
suara sekitar atau menutupi kebisingan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak;
perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada telepon seluler, yaitu, perangkat lunak komputer
untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial online; perangkat lunak aplikasi komputer
yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang
pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen
dan melihat informasi produk; perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) yang dapat diunduh; perangkat lunak
aplikasi permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi seluler untuk
digunakan pada perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan akses ke sumber daya manusia, informasi
penggajian, karyawan, dan data perusahaan, memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu,
informasi sumber daya manusia dan penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data
operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan
manajemen/pengelolaan alur kerja; perangkat lunak aplikasi seluler untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness)
yang dipersonalisasi; perangkat lunak aplikasi untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak aplikasi untuk layanan cloud
computing; perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyelidiki aplikasi yang
mencurigakan dengan menggunakan mesin analisa berbasis cloud; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat
lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon
seluler, dapat diunduh; perangkat lunak computer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan crowd-
sourcing dan statistik yang teragregasi tentang keterpercayaan dan keamanan aplikasi perangkat lunak lain berdasarkan
masukan dari pengguna; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler untuk
membuat, berbagi, menyebarluaskan dan memposting iklan; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat
lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler yang dapat di unduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat
diunduh; perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola informasi identitas, hak akses ke sumber daya dan aplikasi
informasi dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang
memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan
data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk
verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam mengunggah, mengunduh, menangkap, mengedit, menyimpan, mendistribusikan dan berbagi konten
fotografi dan video dan data digital lainnya melalui jaringan komputer global dan lokal dan melalui perangkat seluler; perangkat
lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan,
menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan,
menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak
komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai aplikasi
pemrograman antarmuka (API), tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API); perangkat lunak
komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”); perangkat lunak
komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis
blockchain; perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk
penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengakses,
menelusuri, dan mencari basis data, audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi
perangkat lunak secara online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan aplikasi komputer cloud
(cloud computer); perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain
konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer
untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dan aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan
kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan
manajemen sistem komputer dan aplikasi.; perangkat lunak komputer yang dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan
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pembuktian identitas pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai antarmuka
pemrograman aplikasi (API) untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak
komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak
komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan dalam
mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat lunak pengembangan aplikasi; perangkat lunak
sistem operasi yang menyelenggarakan aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan
periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak tengah komputer, yaitu, perangkat lunak yang menengahi antara
sistem operasi dari suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu alat bergerak; perangkat lunak untuk TV pintar
(aplikasi); perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman
antarmuka (API); perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan,
pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming
interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak blockchain; perangkat lunak
untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain, dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; perangkat lunak untuk memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan
pemeliharaan aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat komunikasi elektronik portabel, yaitu, telepon
bergerak (mobile), telepon pintar (smartphones), komputer genggam dan tablet komputer; perangkat lunak untuk
mengembangkan, menyebarkan, dan mengelola aplikasi perangkat lunak, dan mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak
untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token
digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas; perangkat lunak untuk operasi dan aplikasi untuk perangkat
komunikasi nirkabel yang mencakup satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk
menyediakan layanan komunikasi nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat
melalui jaringan nirkabel lokal dan untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel;
perangkat lunak untuk pengguna terdaftar di bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); perangkat lunak yang berbentuk
aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan
dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara
fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi
desktop untuk memfasilitasi perawatan medis kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien;
perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk merekam data medis; perangkat lunak yang
berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan;
perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial; perangkat lunak yang dapat diunduh
dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; perangkat lunak yang dapat diunduh
yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa,
membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan
telekomunikasi nirkabel; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang menyediakan fungsionalitas jaringan/jejaring sosial;
perlengkapan pengolah data tetap, dapat dipindah dan on-board untuk digunakan pada kendaraan darat, udara dan laut
sehubungan dengan keamanan forensik dan aplikasi transport untuk aplikasi yang melibatkan aspek medis dan hukum; piranti
keras komputer dengan piranti lunak yang tertanam untuk mengalihkan dan router aplikasi (aplikasi yang dapat diinstalasikan
pada sistem operasi sehingga system operasi tersbut akan memiliki kemampuan seperti router); piranti lunak komputer cloud
yang digunakan pada aplikasi, manajemen database, dan penyimpanan data elektronik perusahaan; piranti lunak untuk
memantau kinerja cloud, web dan aplikasi; piranti lunak untuk menilai keamanan aplikasi; piranti lunak yang digunakan untuk
menjalankan komputasi cloud yang berbasis aplikasi; piranti lunak yang menyediakan akses berbasis web untuk aplikasi dan
layanan melalui suatu web yang mengoperasikan sistem atau portal antarmuka; platform berbasis website dan aplikasi;
platform perangkat lunak untuk menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan
data untuk pengembangan web dan pengembangan aplikasi situs web; program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan
komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk
perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan
untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak
komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai),
menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan
komputer dan komunikasi; program aplikasi cerdas, dapat diunduh untuk terminal nirkabel ; program aplikasi intelijen untuk
terminal nirkabel yang dapat diunduh; program aplikasi kecerdasan untuk terminal nirkabel yang direkam; program aplikasi
untuk tujuan mempromosikan gaya hidup yang aktif dan kesehatan dengan memberi penghargaan kepada pelanggan karena
telah aktif dan mencapai sasaran  yang ditetapkan; program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler, komputer tablet
dan komputer genggam untuk rencana asuransi jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan kebugaran dengan
memberi penghargaan kepada pelanggan yang aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan diskon premi asuransi;
program komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan (cloud computing); program
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak computer, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; sakelar sensor, pengontrol sensor, sensor gerakan,
sensor jarak, sensor jarak jauh dan sensor pengukur, aparatus telemetri, perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi
dan database; sistem aplikasi platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari
suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel,
yaitu, modem kendaraan router jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan
untuk kendaraan, modul lampu pada topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul
jaringan sensor, yaitu, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke
server pusat jaringan; software aplikasi utk mengakomodasi segala kebutuhan chef (koki) dan lowongan kerja di bidang
kuliner; terminal elektronik untuk keperluan pengamanan permainan, lotre dan aplikasi taruhan===
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pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa
manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
Konsultasi manajemen bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis perusahaan dan
personalia; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan
dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika,
telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran,
energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan,
pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek,
pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi
manajemen dan teknologi informasi; Layanan administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir
dan ritel perangkat keras logam; Layanan administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan
agen informasi bisnis; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan
bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis
perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar
ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan
manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data
tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan informasi
yang berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis;
Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian
usaha; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang
berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi
bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan pemasaran
bisnis; Layanan pengembangan bisnis, seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan
perantara bisnis; Layanan perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema jaringan kerja bisnis; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare
dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian
hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau
yang berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf,
dan restoran; Manajemen bisnis toko serba ada; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis);
Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara
dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data
lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan/memberikan layanan dan
informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan
kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan
dengan organisasi dan manajemen bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran
perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online;
Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-
fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran,
pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan informasi  di bidang manajemen bisnis yang di
tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan informasi mengenai analisis
manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan,
manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di
bidang sistem penentuan posisi global; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan,
pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan
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broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi
bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko saran konsumen,
organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke
dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses,
pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah
database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis
harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi,  konsultasi manajemen personal, layanan
perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset
dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan
perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan
laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen
bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan
bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi penjualan untuk bisnis bebas bea; Saran dan konsultasi bisnis mengenai
penggunaan dan permintaan untuk material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; analis
data bisnis; analisa informasi bisnis; analisis tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data
kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan
kesehatan; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; bisnis dan manajemen; file sentral dan
manajemen file bisnis terkomputerisasi; informasi bisnis; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan
pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen penilaian bisnis; informasi usaha untuk tinjauan umum
perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; jasa agensi talent (manajemen bisnis
seniman pertunjukan); jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa bantuan untuk perusahaan industri
atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa informasi bisnis; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa
konsultasi bisnis; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi
rekrutmen bisnis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa
logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan;
jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa outsourcing di bidang operasi bisnis; jasa pelaksanaan survei riset
bisnis dan pasar; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa penilaian bisnis; jasa penyediaan data bisnis; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa riset
bisnis; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa untuk memperoleh
statistik bisnis untuk orang lain; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja
periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data
iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan
pembelian media untuk orang lain; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; kompilasi dan analisis data
bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang berkaitan dengan
manajemen bisnis; kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi
untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes)
bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di
bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran; konsultasi bisnis profesional; konsultasi bisnis
strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain produk untuk memahami dan
memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran
menengah; konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis; konsultasi yang berkaitan
dengan analisis bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis
dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian bisnis; konsultasi
yang berkaitan dengan perencanaan bisnis; layanan administrasi yang berhubungan dengan perjalanan bisnis; layanan amal
yang sifatnya memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis
bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan analitik bisnis; layanan asosiasi yang
mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan
asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya
perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data);
layanan bisnis dan layanan bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen
proyek; layanan bisnis di bidang manajemen strategis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big
data); layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial individu dan para profesional di bidang manajemen proyek,
manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan
kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial
manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan
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pengusaha yang membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran
mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan
bisnis, yaitu, penyediaan database komputer mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak
lain; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; layanan evaluasi bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan
kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen bisnis; layanan informasi bisnis
terkomputerisasi; layanan informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke
database komputer; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan
jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis
di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang
manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran;
layanan konsultasi bisnis terkait manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi
bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan strategi bisnis;
layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-
governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola
program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen bisnis, organisasi bisnis,
perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan manajemen bisnis; layanan organisasi untuk tujuan
bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan
konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan penagihan bisnis; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer
dan jaringan komunikasi global; layanan penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan tampilan merchandising bisnis;
layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang
menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan
waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan
restoran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen
bisnis komersial; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi;
manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya
berhubungan dengan permainan  golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis terkomputerisasi;
manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan
pemasaran; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan
oleh asosiasi untuk para anggotanya; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan survei
bisnis; melakukan survei riset bisnis dan pasar; melakukan survei riset manajemen bisnis online; membantu dalam eksploitasi
atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan
layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan
kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; memberikan bantuan bisnis kepada pihak lain
dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks dan mesin kantor sejenis lainnya;
memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba;
memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang organisasi bisnis;
memberikan bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan informasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; memberikan
saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang efisiensi bisnis;
memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan
manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler
yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional
dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri gula dan kue yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan
kesehatan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional dari industri rekaman musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang
manajemen bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen bisnis; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran
perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi
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bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen fasilitas perumahan; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa,
museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar
pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan layanan konsultasi bisnis di
bidang perjalanan bisnis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen
perjalanan dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and
hotel supplier sourcing), pemesanan perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen
pertemuan/rapat dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi
dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial;
menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; organisasi pameran
untuk bisnis atau iklan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; penelitian bisnis profesional;
penelitian dan survei bisnis; penelitian di bidang manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang
manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis;
pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain
(pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan
dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan
resiko bisnis; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database
komputer; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk
tujuan komersial atau periklanan; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem
komputer; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua
layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database; penyediaan
informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi tentang dunia
Kerja, Bisnis melalui situs web; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; perencanaan strategis
bisnis; perencanaan suksesi bisnis; periklanan situs bisnis; promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis di bidang
pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; proyek manajemen
untuk bisnis, -untuk administrasi; riset bisnis dan pemasaran; saran untuk bisnis; survey bisnis dan pasar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 22:05:47
540   EtiketDID2021054484

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. D. Singkarak No. 21 A, Sei Agul, Medan Barat, Medan., Kota Medan, Sumatera
Utara, 20117

YONG AN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosevina Tiurma S.T.
Jl.Danau Limboto Raya No.73 RT.005 RW.031 Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HandSeal + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih dan merah.
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat bekam (fleam); Alat pengukur tekanan darah; Alat pengukur tekanan darah arteri; Alat pijat bekam elektrik untuk

keperluan rumah tangga; Alat terapi bekam; Alat tes kehamilan; Bantal terapi magnetik; Barang-barang ortopedi, perban
ortopedi untuk sendi-sendi, perban elastis, kit perban ortopedi untuk sendi; Batu untuk Terapi; Bekam elektromagnetik; Benda
- benda ortopedik; Deker Lutut untuk terapi; Deker kaki untuk terapi; Deker tangan untuk terapi; Gelas bekam ultrasonik; Gelas
bekam untuk terapi moksibusi; Jaket Untuk Terapi; Jarum bekam; Kalung Untuk Keperluan Terapi; Kursi pijat; Kursi toilet
untuk keperluan medis; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Masker bedah sekali pakai; Masker medis; Masker untuk terapi
wajah; Masker wajah bio terapi; Penyangga (pendukung) ortopedi; Peralatan (terapeutik) untuk membersihkan, merawat,
mengkondisikan, memperbaiki, mengencangkan, mengelupas dan memperbarui kulit; Peralatan Kecantikan; Peralatan Untuk
Digunakan Dalam Analisis Medis; Peralatan bedah; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan pencitraan resonansi magnetik;
Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan
kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker
mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan
pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran
udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal;
Peralatan untuk menstimulasi kulit; Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan
kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; Robot bekam; Sarung
tangan karet untuk untuk tujuan medis; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks untuk
keperluan bedah; Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sarung tangan
pelindung untuk tujuan bedah; Sarung tangan pelindung untuk tujuan gigi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan hewan;
Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk
keperluan medis; Sensor pelindung tekanan vena; Sistem pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk pasien, meliputi
peralatan pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal;
Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah); Spirometer [peralatan medis]; Tandu Kursi; alat di luar tubuh dipasang
pada orang berbaring di ranjang terapi yang dapat memberikan kompresi sekuensial dengan bantuan lilitan pasangan manset
di kaki pada fase diastolik dan dekompresi pada fase sistolik yang dapat dikontrol baik tekanan, frekuensi maupun waktunya
secara otomatis dengan sinkronisasi EKG dan atau lainnya yang dapat membuat aliran balik di pembuluh darah ke jantung;
alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk
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analisis gaya berjalan; alat pengukur tekanan darah; alat terapi ultrasonik; alat terapi untuk anak autis; alat untuk terapi;
alat/peralatan pemijat; bantalan lutut dan siku ortopedi; ekstraktor batu untuk keperluan medis; filter untuk masker pernapasan
untuk penggunaan medis; gelas bekam; instrumen pembedahan untuk digunakan dalam pembedahan ortopedi yang
melibatkan sendi; kateter intravena; kateter vena sentral; kondom urin, sarung uri, kateter kondom, sabuk ostomy; kursi
perawatan pasien medis; kursi prosedur medis; masker laryngeal; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung
mulut untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah  untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk
perlindungan terhadap infeksi virus; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk
aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah;
masker pernapasan untuk tujuan medis; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk
tujuan terapeutik; masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi; masker wajah untuk penggunaan bedah; mendukung
ortopedi; peralatan akupunktur; peralatan medis; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan
untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan ECG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan
untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan ortopedi; peralatan pengujian;
peralatan terapi galvanik; perban lutut, ortopedi; pijat kursi dengan built-in pijat aparat; sabuk untuk terapi; sarung tangan
bedah; sarung tangan bulu kuda untuk pijat; sarung tangan karet untuk keperluan gigi; sarung tangan karet untuk keperluan
hewan; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung
tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di kedokteran gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan
gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali
pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk keperluan gigi; sarung tangan untuk keperluan hewan; sarung tangan untuk
pemeriksaan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan untuk tujuan medis; sarung urin; sepatu pelatihan ortopedi;
sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk
mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi
pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi yang terdiri dari perangkat
keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta perangkat lunak
pengoperasian; tali sendi ortopedi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 22:06:11
540   EtiketDID2021054485

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Salendro Timur I No. 10A, RT. 007/RW. 011, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40275

Siti Afifa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gorilla Coach
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Gorilla Coach sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Kuning, Mereah, Abu-abu, dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; G-string; Jerkins; Switer lengan panjang; T-shirt lengan panjang; alas kaki; baju tidur; baju untuk orang

dewasa; celana formal; celana kasual; celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk orang dewasa;
celana panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana trekking; chasubles;
chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; dasi;
daster; ikat pinggang; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket untuk pengendara sepeda motor; jeans biru; kantong untuk
pakaian; kaos; kaos grafis; kaus; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja formal; kemeja untuk dipakai dengan jas; kombinasi
[pakaian]; legging [celana panjang]; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian bermain; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian formal; pakaian mewah; pakaian santai; pakaian
untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; sandal plastik; sarung
tangan [pakaian]; sepatu; sepatu datar; sepatu formal; sepatu renda; sepatu santai; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk
orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk
sepatu sepak bola; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; topi; topi bersepeda;
topi koki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 22:08:36
540   EtiketDID2021054486

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Panjang No.128, Lantai 5, RT.5/RW.1, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan
Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11520, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Kelaskita Edukasi Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: ruangankita
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : NAVY, BACKGROUND PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk mengendalikan perangkat otomatisasi rumah, perangkat informasi yang dikendalikan oleh suara, perangkat

asisten pribadi digital yang dikendalikan oleh suara yang terintegrasikan dengan layanan yang tersedia melalui aplikasi serta
aplikasi piranti lunak, alat pengeras suara audio pintar yang terhubung ke cloud dan dikendalikan oleh suara; Aplikasi digital
reimbursement; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan,
makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia
dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi,
kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness)
terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu
olahpesan cepat, media sosial, berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan multimedia lainnya; Aplikasi
perangkat lunak digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan
elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni
udara; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan
pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat
serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk sistem pengolahan air limbah untuk
mengendalikan pompa, modul pemisahan, modul kontrol dan peralatan tambahan yang digunakan dalam operasi minyak dan
gas lepas pantai; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap
debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-
mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau
komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan
pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu
kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh,
yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call
center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan
bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi pesan telepon; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
(perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi program komputer untuk manajemen
usaha peternakan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan, menerima informasi perjalanan,
cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan alat konverter mata uang;
Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan
multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Komputer dan perangkat lunak bergerak dan
aplikasi yang memberikan nasehat, layanan, informasi kepada penggunanya terkait kosmetik dan memungkinkan pengguna
untuk mencoba kosmetik secara virtual; Perangkat keras komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik,
pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi
seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi lainnya; Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh untuk layanan terkait karyawan dan personel, yaitu, pemrosesan penggajian, persiapan, dan
administrasi, penghitungan pajak penggajian, penggajian elektronik, penyaringan latar belakang pra-kerja, waktu, kehadiran,
penjadwalan, pencatatan karyawan, dan manajemen kompensasi; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh,
yaitu, perangkat lunak pesan instan dan perangkat lunak komunikasi untuk digunakan dalam pemrosesan, persiapan, dan
administrasi penggajian, penghitungan pajak penggajian, penggajian elektronik, penyaringan latar belakang pra-kerja, waktu,
kehadiran, penjadwalan, pencatatan karyawan, dan manajemen kompensasi; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet;
Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet untuk digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin
udara; Perangkat lunak aplikasi untuk smartphone untuk digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin
udara; Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan
penumpang; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan pengujian
penyakit menular; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk melakukan atau
mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek dengan imbalan uang atau nilai; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan para pengguna dengan pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat
lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh yang memungkinkan urun daya (crowdsourcing)
permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan
data, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi dan
peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk menganalisa dan optimisasi proses
booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan kapasitas penyimpanan, untuk
memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk perlindungan jasa
anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi; Piranti lunak komputer untuk
memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen
elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang
berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak
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melalui browser (peramban) web; Piranti lunak untuk melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara,
pengiriman pesan singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi
desktop komputer, manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi; Platform arsitektur terbuka untuk
keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat
lunak untuk mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-penerima dan
antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Software aplikasi komunikasi melalui internet;
aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak
komputer untuk memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk sumber daya manusia dan
informasi penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik,
data keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja;
aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak metronom yang dapat diunduh; aplikasi perangkat
lunak ponsel yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan
perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk memposting,
mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan
pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh resume dalam
database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat
seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi
elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak yang dipasang pada komputer
pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk Drive); aplikasi perangkat lunak
yang memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan.; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan
komputer; aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan
elektronik, mobile dan online; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi seluler; aplikasi seluler
yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi seluler yang dapat diunduh yang menampilkan konten
hiburan, termasuk konten interaktif; aplikasi untuk pembayaran parkir; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat
diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; komputer, perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori
komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan buatan; peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi
diagnostik; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi
yang terdiri dari bantalan EKG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan
tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan
mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan nirkabel broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi
untuk jaringan nirkabel dan aplikasi komunikasi; perangkat keras komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler, televisi, dan
perangkat video lainnya; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak
aplikasi blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat
lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang
menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak
aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat
pengembangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang
dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen basis data di bidang catatan karyawan dan manajemen sumber daya
manusia (SDM), waktu, kehadiran, penjadwalan, penggajian dan kepatuhan pajak, manajemen kompensasi, pembelajaran
dan pengembangan, dan perencanaan suksesi; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet; perangkat
lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat
diunduh untuk telepon seluler yang memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian,
sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan
melihat informasi produk; perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk membangun/menampilkan gambar,
memanipulasi dan memproses gambar; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi seluler untuk membuat
program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak aplikasi untuk layanan cloud computing;
perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyelidiki aplikasi yang mencurigakan dengan
menggunakan mesin analisa berbasis cloud; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak aplikasi untuk
telepon pintar; perangkat lunak computer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan crowd-sourcing
dan statistik yang teragregasi tentang keterpercayaan dan keamanan aplikasi perangkat lunak lain berdasarkan masukan dari
pengguna; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk data penyakit menular dan manajemen informasi;
perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menerima, menyimpan, menampilkan, melacak, berbagi,
melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis data dan informasi penyakit menular; perangkat lunak dan
aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang
memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan
data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk
memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming,
menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media
elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet
seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API); perangkat
lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”); perangkat
lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi
berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk
penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan,
membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan
mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi
multimedia; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk mengontrol dan mengelola aplikasi server
akses; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, platform aplikasi jaringan terbuka yang dapat diunduh untuk
pengembangan, penerapan, pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; perangkat lunak komputer
yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak pelatihan
dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pendidikan dan aplikasi seluler
yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak
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sistem operasi komputer yang dapat diunduh yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi
dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak tengah komputer, yaitu, perangkat lunak
yang menengahi antara sistem operasi dari suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu alat bergerak;
perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi); perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk platform berbasis
blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi
desktop untuk komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak
yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat,
pelatih kesehatan, dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi
perawatan medis kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang
berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk merekam data medis; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler
dan aplikasi desktop untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan; perangkat lunak yang dapat
diunduh dalam
bentuk aplikasi seluler untuk membuat, berbagi,
menyebarkan, dan memasang iklan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk digunakan di
bidang otomotif; perangkat lunak yang dapat diunduh dan aplikasi seluler untuk digunakan di bidang pengujian penyakit
menular; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari,
menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan
komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel; platform berbasis website dan aplikasi; program alat
pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi antarmuka (Application
Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial,
membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses
dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses,
memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program aplikasi cerdas, dapat diunduh untuk terminal
nirkabel ; software aplikasi utk mengakomodasi segala kebutuhan chef (koki) dan lowongan kerja di bidang kuliner===
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Hand Fit
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat bekam (fleam); Alat pengukur tekanan darah; Alat pengukur tekanan darah arteri; Alat pijat bekam elektrik untuk

keperluan rumah tangga; Alat terapi bekam; Alat tes kehamilan; Bantal terapi magnetik; Barang-barang ortopedi, perban
ortopedi untuk sendi-sendi, perban elastis, kit perban ortopedi untuk sendi; Batu untuk Terapi; Bekam elektromagnetik; Benda
- benda ortopedik; Deker Lutut untuk terapi; Deker kaki untuk terapi; Deker tangan untuk terapi; Gelas bekam ultrasonik; Gelas
bekam untuk terapi moksibusi; Jaket Untuk Terapi; Jarum bekam; Kalung Untuk Keperluan Terapi; Kursi pijat; Kursi toilet
untuk keperluan medis; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Masker bedah sekali pakai; Masker medis; Masker untuk terapi
wajah; Masker wajah bio terapi; Penyangga (pendukung) ortopedi; Peralatan (terapeutik) untuk membersihkan, merawat,
mengkondisikan, memperbaiki, mengencangkan, mengelupas dan memperbarui kulit; Peralatan Kecantikan; Peralatan Untuk
Digunakan Dalam Analisis Medis; Peralatan bedah; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan pencitraan resonansi magnetik;
Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan
kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker
mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan
pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran
udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal;
Peralatan untuk menstimulasi kulit; Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan
kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; Robot bekam; Sarung
tangan karet untuk untuk tujuan medis; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks untuk
keperluan bedah; Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sarung tangan
pelindung untuk tujuan bedah; Sarung tangan pelindung untuk tujuan gigi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan hewan;
Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk
keperluan medis; Sensor pelindung tekanan vena; Sistem pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk pasien, meliputi
peralatan pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal;
Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah); Spirometer [peralatan medis]; Tandu Kursi; alat di luar tubuh dipasang
pada orang berbaring di ranjang terapi yang dapat memberikan kompresi sekuensial dengan bantuan lilitan pasangan manset
di kaki pada fase diastolik dan dekompresi pada fase sistolik yang dapat dikontrol baik tekanan, frekuensi maupun waktunya
secara otomatis dengan sinkronisasi EKG dan atau lainnya yang dapat membuat aliran balik di pembuluh darah ke jantung;
alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk
analisis gaya berjalan; alat pengukur tekanan darah; alat terapi ultrasonik; alat terapi untuk anak autis; alat untuk terapi;
alat/peralatan pemijat; bantalan lutut dan siku ortopedi; ekstraktor batu untuk keperluan medis; filter untuk masker pernapasan
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untuk penggunaan medis; gelas bekam; instrumen pembedahan untuk digunakan dalam pembedahan ortopedi yang
melibatkan sendi; kateter intravena; kateter vena sentral; kondom urin, sarung uri, kateter kondom, sabuk ostomy; kursi
perawatan pasien medis; kursi prosedur medis; masker laryngeal; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung
mulut untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah  untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk
perlindungan terhadap infeksi virus; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk
aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah;
masker pernapasan untuk tujuan medis; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk
tujuan terapeutik; masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi; masker wajah untuk penggunaan bedah; mendukung
ortopedi; peralatan akupunktur; peralatan medis; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan
untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan ECG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan
untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan ortopedi; peralatan pengujian;
peralatan terapi galvanik; perban lutut, ortopedi; pijat kursi dengan built-in pijat aparat; sabuk untuk terapi; sarung tangan
bedah; sarung tangan bulu kuda untuk pijat; sarung tangan karet untuk keperluan gigi; sarung tangan karet untuk keperluan
hewan; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung
tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di kedokteran gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan
gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali
pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk keperluan gigi; sarung tangan untuk keperluan hewan; sarung tangan untuk
pemeriksaan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan untuk tujuan medis; sarung urin; sepatu pelatihan ortopedi;
sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk
mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi
pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi yang terdiri dari perangkat
keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta perangkat lunak
pengoperasian; tali sendi ortopedi===
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Nama Merek
Tipe Merek :

: ruangankita
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : NAVY, BACKGROUND PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan

elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik
dan acara yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif,
aktifitas partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus,
hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra,
kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan
kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film,
teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara
olahraga; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan dan hiburan yaitu
penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan
hiburan, yaitu program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai
platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi
di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan di bidang bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui
sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa
pendidikan melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa
pendidikan orang dewasa; Jasa pendidikan untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan;
Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa
pendidikan, yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola,
mengamankan, memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser
web, dan perangkat elektronik; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel
bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop;
produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan,
yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media
audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan
informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang
menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu
telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan,
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produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program
televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk
film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi
dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung
bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan
karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan
elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online;
penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film
bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park;
jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku
komik; Jasa penyediaan  informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan,
film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara
olahraga; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan
aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan,
hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi,
dan acara olahraga; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer,
otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomat, pengembangan
perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem komputer dan
pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem
komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat
lunak untuk memelihara dan   mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial
intelligence.; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui audio dan video; Kursus
pendidikan desain; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan
konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan pelatihan; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan
dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan
pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang
berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan
pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road,
kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan
pendidikan bisnis; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam,
latihan, moralitas, etika, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di
tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran,
yaitu kelas, seminar, dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
hukum, ekonomi, obat-obatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika,
ilmu social, geografi, sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas,
seminar dan lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup,
keterampilan pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan
pendidikan dasar; Layanan pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan
pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan
pendidikan yang berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan
tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan
webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; Layanan pengajaran dan pendidikan
yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan
wadah pendidikan bagi para pengusaha di bidang usaha; Materi dan kurikulum pendidikan yang tidak dapat diunduh secara
online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan
karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Mengajar pada
pendidikan lingkungan; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengembangkan manual dan panduan
pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas,
dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Menyediakan informasi
mengenai pendidikan online; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan,
Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan fisik,
instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan
budaya; Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan,
menyediakan permainan online; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan kesadaran publik atas
kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol diabetes; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola;
Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta,
keselamatan berkendara, dan tanggung jawab lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi,
pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi,
film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan
yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan
oleh institusi akademik; Pendidikan; penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan,
kecantikan dan perawatan pribadi; Pengajaran pendidikan internet; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser,
kontes, permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Penyediaan dari informasi yang
berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; Penyediaan fasilitas
pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang
investasi dan keuangan; Penyediaan test dan ujian pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan ujian pendidikan;

Halaman 208 dari 356



Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyewaan peralatan atau materi pendidikan;
Penyewaan peralatan pendidikan; Publikasi teks pendidikan; Pusat rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau
pendidikan; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Ujian pendidikan
secara online; analisa statistik untuk tujuan pendidikan; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; informasi
pendidikan; informasi pendidikan sekolah asrama; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan olah raga;
informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan
komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan;
informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet;
informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan snorkeling; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa
konsultasi di bidang pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa manajemen
di bidang pendidikan, yaitu, pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-
sekolah menengah dan universitas; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga, evaluasi dan pencegahan risiko
kesehatan dan gizi; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian
dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, penyediaan konferensi, lokakarya,
dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa pendidikan, yaitu,
perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik dan pengelolaan program
pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-
sekolah menengah dan universitas; jasa-jasa pendidikan bahasa via online; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via
situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para
wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); kegiatan pendidikan dan hiburan yang
disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan wisata; konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui
pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang
disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama;
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personalia; kursus
pendidikan online dan layanan pendidikan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan budaya, pendidikan atau hiburan
yang disediakan oleh galeri seni; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan
pendidikan lebih lanjut; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan
karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai
film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan
yang dapat diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan
pendidikan); layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan
pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat
universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan
yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan
bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen
proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan
pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan dan para pelaksana di bidang manajemen
proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan
pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan
kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis
asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan
pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan
dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni,
kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi;
layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan jasmani; layanan pendidikan yang berkaitan dengan
keselamatan jalan; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten
kebutuhan khusus; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang
disediakan oleh sekolah menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan
pendidikan yang disediakan oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan,
khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan,
pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya;
layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan pendidikan, yaitu pengetahuan mengajar; layanan pendidikan, yaitu,
mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang kecerdasan buatan dan internet of things; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di
bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen strategis; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu,
menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan
webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan pengajaran dan pendidikan
yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak disediakan oleh institusi akademik; layanan
penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi
pendidikan; lembaga pendidikan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan
kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; melakukan tur berpemandu untuk tujuan budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan
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pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur
museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan;
memberikan informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas,
olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan
penumpang memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan ujian pendidikan; mengatur
dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan
melakukan forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus
pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan
industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan snorkeling; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang pendidikan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan
pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi
pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen
strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya
pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya;
mengatur, melakukan dan menyediakan kursus pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengorganisir dan melakukan
acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan
pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; menyediakan bahan-bahan seni
dan kerajinan dan bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang
membutuhkan dan kurang mampu [layanan amal]; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan
pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan
masyarakat; menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau
pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang
mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyediakan papan dan penginapan untuk siswa asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan
pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai;
menyediakan sumber daya online untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyelenggarakan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya,
pendidikan, atau hiburan; organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di
bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara pendidikan; organisasi pameran di bidang arsitektur
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan;
organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pendidikan,
hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi pertunjukan pendidikan; organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan
hiburan, budaya dan pendidikan; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan seni tari (pendidikan); pembuatan, pengembangan,
produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks,
data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik,
berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia;
pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan dan
keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi; pendidikan dan
pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan
pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di
bidang musik dan hiburan; pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan permainan
golf menggunakan simulator golf; pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerbitan materi
pendidikan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi,
konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengembangan pendidikan manual dan
panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area
lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik; pengorganisasian
atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengujian pendidikan; penyebaran materi pendidikan;
penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk anak-anak pada pusat-
pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-
jasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan
materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan pameran
untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan seminar pendidikan; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan
yang lebih tinggi; persiapan kursus dan ujian pendidikan; produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya,
hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; program acara pendidikan; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu,
penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); studi pendidikan di
luar negeri; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 22:15:42
540   EtiketJID2021054489

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Panjang No.128, Lantai 5, RT.5/RW.1, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan
Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11520, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Kelaskita Edukasi Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ruangankita
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : NAVY, BACKGROUND PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain dan pengembangan perangkat lunak operasi untuk jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk

pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak operasi
untuk jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan
produk kemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan
komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan;
Desain dan pengembangan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan
berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Desain dan
pengembangan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal, komputer dan video games; Desain komputer,
komputer notebook, komputer laptop, komputer portable dan komputer genggam; Desain perangkat lunak komputer dalam
bidang keamanan, peranti pengunci serta kendali akses; Desain perangkat lunak komputer untuk mengendalikan mesin,
terminal serta untuk peralatan pengendali akses serta pemonitor waktu; Desain perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana
kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi
sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun
otomatis; Desain perangkat lunak komputer, pengembangan perangkat lunak komputer, konsultasi desain sistem komputer,
pemeliharaan perangkat lunak komputer, memperbarui perangkat lunak komputer, pemrograman perangkat lunak yang
beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, pemantauan sistem komputer dengan akses jarak
jauh, backup data di luar situs, penyewaan perangkat lunak dan program komputer, penyewaan perangkat keras komputer,
menyediakan perangkat lunak  komputer yang tidak dapat diunduh secara online, penyewaan perangkat lunak yang
beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis.; Desain, pengembangan, dan
implementasi perangkat lunak untuk platform komputasi terdistribusi; Diagnosis dan konsultasi yang berkaitan dengan
pengukuran keamanan jaringan telekomunikasi; Hosting perangkat lunak aplikasi komputer untuk mencari dan
mengambil informasi dari database dan jaringan komputer; Jasa desain perangkat lunak komputer; Jasa informasi komputer;
Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; Jasa keamanan jaringan komunikasi terkomputerisasi; Jasa keamanan pengiriman data dan
transaksi melalui jaringan komputer; Jasa keamanan untuk akses kendali ke komputer, jaringan elektronik dan database; Jasa
komputer sehubungan dengan sertifikasi transaksi bisnis dan persiapan laporannya; Jasa komputer, yaitu membuat
lingkungan virtual online untuk uji coba virtual lensa kontak dan pencitraan (makeover) virtual di bidang kesehatan mata,
kecantikan dan gaya (style); Jasa komputer, yaitu menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh untuk mengunggah, memposting, mempertunjukkan, menampilkan, menandai, membuat blog, mengelola,
mengumpulkan, mengedit, mengatur, memodifikasi, menganalisis, melaporkan, menyimpan dan membagikan gambar,
termasuk lingkungan virtual offline untuk uji coba virtual yang tersedia di fasilitas perawatan mata dan informasi di bidang
kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa komputer, yaitu penyedia layanan aplikasi (Application Service Provider
(ASP)) yang mengutamakan perangkat lunak untuk penyaringan kolaboratif dan optimalisasi gambar dan informasi untuk
pengecer dan pengiklan merek untuk meningkatkan kemampuan konsumen dalam mengenali atau mengingat sebuah merek
dan belanja online di bidang kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa konsultasi yang berkaitan dengan desain
perangkat komunikasi dan elektronik nirkabel, termasuk telepon bergerak; Jasa layanan (SaaS) untuk menghubungkan data
dari sistem eksternal, yaitu, database berbasis cloud dan di perangkat yang terkomputerisasi untuk digunakan dalam
perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen kinerja perusahaan, sumber daya
manusia dan pembuatan pengolah angka (spreadsheets); Jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi
elektronik.; Jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; Jasa pengujian atau penelitian
sistem jaringan telekomunikasi; Jasa pengujian, pengetahuan dan informasi keamanan komputer; Jasa penyediaan mesin
pencarian internet untuk mencari dan menarik informasi, situs web, dan sumber lain yang tersedia pada jaringan komputer
untuk orang lain; Jasa penyimpanan data yang terkomputerisasi; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa
perangkat lunak untuk digunakan dalam menyediakan kemampuan komputasi awan dan jasa teknologi informasi (IT),
komputasi, dan komputasi awan; Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak untuk
menghubungkan data dari sistem eksternal, yaitu, database berbasis cloud dan di perangkat yang terkomputerisasi
untuk digunakan dalam perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen kinerja
perusahaan, sumber daya manusia dan pembuatan pengolah angka (spreadsheets); Jasa proyek manajemen komputer yaitu,
sistem informasi, perangkat lunak komputer dan proyek manajemen infrastruktur; Jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu,
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layanan help desk untuk bantuan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, dan perangkat dan
peralatan yang terhubung ke jaringan, yang disediakan melalui telepon dan melalui perangkat lunak aplikasi seluler; Jasa-jasa
optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan konfigurasi perangkat lunak komputer, instalasi perangkat
lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi perangkat lunak
komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan menyediakan informasi tersebut;
Jasa-jasa penyuntingan untuk program-program komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa
perangkat lunak untuk melindungi komputer dari gangguan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa
perangkat lunak untuk memfasilitasi komunikasi video antar pihak.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS)
berupa perangkat lunak untuk mengakses Internet dan jaringan komputer;; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) berupa perangkat lunak untuk pengoperasian sistem televisi kabel, sistem distribusi konten, dan sistem komunikasi.;
Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan oleh komunikasi broadband
dan industri layanan kabel untuk digunakan dalam manajemen jaringan dan untuk manajemen akun pelanggan;
Jasa komputer sehubungan dengan pencarian database dan situs web komputer yang disesuaikan; Jasa perangkat lunak
sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengoperasikan komputer; Komputasi awan yang
dilengkapi perangkat  lunak untuk digunakan  di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat;
Konsultasi desain sistem komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan
alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi
mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering
tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi awan;
Konsultasi dibidang jaringan komputasi awan dan aplikasi berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga
akhir produk kemasan dan pengemasan; Konsultasi dibidang jaringan komputasi awan dan aplikasi berhubungan dengan
platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Konsultasi komputer; Layanan
dukungan teknis termasuk  layanan manajemen infrastruktur untuk pemantauan, administrasi  dan manajemen komputasi
awan Teknologi Informasi dan sistem aplikasi di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik  dan genetlka asam nukleat;
Layanan informasi yang terkait dengan penggunaan sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem percetakan dan
untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui cloud; Layanan
komputer pada halaman web yang disesuaikan dengan menampilkan informasi yang ditentukan pengguna atau ditentukan
dalam sifat profil pribadi, audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; Layanan komputer, yaitu, memfilter email yang tidak
diinginkan; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi pengguna untuk mengatur grup, acara, berpartisipasi
dalam diskusi, berbagi informasi dan sumber daya, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; Layanan
komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik / ulasan /
penilaian, membentuk komunitas virtual, dan terlibat dalam jejaring sosial yang menampilkan media sosial termasuk foto,
audio, dan konten video pada topik umum kepentingan sosial; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk
pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan mereka, membentuk
komunitas virtual, terlibat dalam jejaring sosial, dan bertukar dokumen; Layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan pemeliharaan dan inspeksi perangkat lunak komputer untuk sistem jaringan komputer dan keamanan informasi;
Layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; Layanan perangkat lunak sistem komputer;
Memberikan informasi dari indeks dan basis data informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, basis data,
grafik, gambar foto dan informasi audio visual, melalui komputer dan jaringan komunikasi; Menciptakan lingkungan virtual
dalam sifat komunitas online bagi pengguna untuk membuat, memproduksi, merubah, memanipulasi, mengirimkan, berbagi,
dan mengomentari video atau media elektronik lainnya; Menyediakan informasi dalam bidang internet, www dan keamanan
jaringan komunikasi terkomputerisasi dan keamanan pengiriman data dan informasi; Menyediakan informasi teknis sesuai
permintaan pengguna akhir melalui telepon atau jaringan komputer global; Menyediakan layanan perangkat lunak aplikasi
komputer yang melakukan peralihan dan komunikasi antara berbagai sistem operasi; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk manajemen data dalam sistem perusahaan yang terkomputerisasi; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak operasi online dan tidak dapat diunduh untuk jaringan komputer dan server, dan untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak pengoperasian yang tidak
dapat diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform
untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak pengoperasian yang tidak dapat diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan
berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara daring untuk mengakses dan menggunakan
jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan
pengemasan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara daring untuk
mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang
diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Menyediakan perangkat  lunak komputer yang tidak dapat diunduh secara
online untuk desain khusus dan pemesanan tes agen, enzim, nukleotida, asam nukleat, buffer, sediaan-sediaan  kimia,
sediaan-sediaan  biologis, dan reagen semua di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat;
Menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Merancang, memproduksi,
atau memelihara program komputer; Pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh yang berkaitan dengan instalasi
dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet,
urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran,
mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pemberian
nasehat teknologi komputer yang diberikan kepada pengguna Internet melalui hotline dukungan; Pemeliharaan dan
peningkatan perangkat lunak komputer; Pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal,
bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi
pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pemeliharaan,
perbaikan dan pembaruan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer, dan aplikasi komputer;
Pemprograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan
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dengan platform untuk pelacakan dari awal hinggal akhir produk kemasan dan pengemasan; Pemprograman perangkat lunak
yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Penelitian perangkat lunak komputer 3D; Penelitian,
analisis dan konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan
perangkat lunak komputer; Penelitian, analisis, kalibrasi dan evaluasi komputer, sistem komputer, jaringan komputer dan
perangkat lunak komputer; Pengembangan dan desain perangkat lunak komputer pendidikan; Pengembangan perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengoperasian dan pemantauan jarak jauh atas instalasi dan peralatan sanitasi,
yaitu, unit bangku toilet dangan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi
mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas
air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis melalui jaringan komputer dan Internet;
Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; Penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan,
mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan
komunikasi; Penyediaan dan situs web jaringan online interaktif, melalui jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer
lokal dan global dan perangkat komunikasi nirkabel, yang menampilkan teknologi untuk memudahkan pengguna dalam
memprogram audio, video, film, teks dan konten multimedia lainnya; Penyediaan informasi peta geografis menggunakan
perangkat telekomunikasi mobile; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer dan pemeliharaan
sistem komputer; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras
komputer, perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan
perangkat dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan
komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer yang berkaitan dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan
komputer yang berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak
komputer, desain perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer, analisa sistem komputer, desain sistem komputer,
teknologi informasi, pengembangan basis data komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi
data program dan data komputer [bukan konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks
informasi, situs, dan sumber daya di jaringan komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data
yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara situs web, hosting situs web, hosting server, sewa dan menyewakan
perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral komputer, perangkat keras komputer, sistem komputer, instalasi
pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer,
dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan
dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola,
menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi,
menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan,
merancang, membuat, dan hosting platform online untuk memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen
keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web
interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan
mensintesis informasi dan menghasilkan laporan untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi,
garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak
komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat,
mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan, menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode,
menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik, gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik,
menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh
data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks
informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan
(PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data,
penelitian dan pengembangan produk baru untuk pihak lain; Penyediaan mesin penelusuran dan platform penelusuran untuk
memperoleh data dan konten melalui jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer lokal dan jaringan komputer global
serta perangkat komunikasi nirkabel; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
online untuk komputasi kognitif, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Penyediaan pengunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pendidikan bahasa yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi
dengan sesi grup online dan akses online melalui komputer, telepon selular dan perangkat elektronik lainnya; Penyediaan
perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan,
seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan
router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak  dapat diunduh
untuk memproses, memvisualisasi, menyimpan,  membagi dan memanipulasi sekuensing  data generasi berikutnya  (NGS) di
bidang sekuensing,  genotip, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Penyediaan perangkat lunak komputer yang
tidak dapat diunduh untuk menangkap, menyimpan,  mengakses,  menampilkan, berbagi, meringkaskan,  memindahkan
tempat dan mengelola  berkas-berkas digital di bidang genomik; Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh
untuk digunakan dalam pengiriman, distribusi, dan transmisi musik digital dan konten audio, video, teks dan multimedia terkait
hiburan; Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk memasangkan, memperbarui, dan
menghubungkan headphone, earphone, earbud, speaker, komputer, televisi, dan telepon; Penyediaan piranti lunak komputer
yang tidak dapat diunduh untuk membuat database informasi dan data yang dapat ditelusuri untuk basis data jejaring sosial
peer to peer (salah satu model komunikasi dua arah antar pengguna komputer melalui jaringan komputer atau Internet tanpa
melalui server); Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk memudahkan pengguna dalam
memprogram audio, video, film, teks dan konten multimedia lainnya di bidang musik, video, radio online, hiburan dan acara
budaya; Penyediaan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengendalikan dan memperbarui headphone,
earphone, earbud, dan speaker; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara
online; Penyewaan operator data yang direkam dengan program komputer; Penyewaan perangkat lunak dan program

Halaman 213 dari 356



komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan
komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan;
Penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan
dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Penyewaan piranti keras
komputer, piranti lunak komputer, dan periferal komputer; Perangkat lunak sebagai  sebuah layanan (SaaS) dan
Platform'sebagai  sebuah layanan (PaaS) yang menampilkan  perangkat lunak untuk digunakan  dalam manajemen data,
kompresi data, imigrasi data, penyimpanan  data, analisis data, dan pembuatan  laporan, semua di bidang sekuensing,
genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Perangkat lunak sebagai  sebuah layanan (Saas) dan platform
sebagai sebuah layanan (PaaS) untuk menangkap, menyimpan,  mengakses, menampilkan, membagi, mengkompresi,
mernindahkan, dan mengelola  berkas-berkas  digital di bidang genomik; Platform sebagai suatu layanan (PAAS) yang
menyajikan platform perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data,
mendapatkan informasi kesehatan dan kebugaran, menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan
berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif kesehatan dan kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang
kesehatan dan kebugaran; Saran teknologi yang berkaitan dengan program komputer; administrasi sistem komputer untuk
pihak lain; analisa sistem komputer; analisis dan desain sistem komputer; analisis ilmiah berbantuan komputer; analisis
industri berbantuan komputer; desain cetakan dengan bantuan komputer; desain dengan bantuan komputer; desain dengan
bantuan komputer untuk operasi manufaktur; desain grafis berbantuan komputer; desain grafis video dengan bantuan
komputer; desain industri berbantuan komputer; desain jaringan komputer untuk orang lain; desain perangkat keras komputer;
desain seni komersial; desain teknik berbantuan komputer; desain, pembuatan, pemrograman dan pemeliharaan program
komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; desain, pemrograman dan konsultasi sistem komputer;
hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang terkomputerisasi; hosting platform interaktif untuk mengunggah, memposting,
menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan, komentar, konten multimedia, foto, gambar, gambar,
teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; infrastruktur sebagai layanan (IaaS) layanan yang menampilkan
perangkat lunak untuk mengelola, mengoperasikan, memantau, memecahkan masalah, dan mengkonfigurasi jaringan
komputer cloud, mengelola penyimpanan jaringan, dan untuk menyebarkan dan menginstal aplikasi perangkat lunak melalui
jaringan; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer
komunikasi; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; jasa analisa komputer; jasa desain dan gambar
teknik berbantuan komputer; jasa desain, riset, pengujian dan analisis industri berbantuan komputer; jasa dukungan teknis,
diagnosa dan pemecahan masalah piranti keras komputer dan masalah piranti lunak, dan jasa bantuan komputer; jasa
informasi online, yaitu, menyediakan database komputer yang memuat indeks untuk karya yang memiliki hak cipta; jasa
komputasi awan; jasa komputer dan pemrograman; jasa komputer yaitu manajemen peranti lunak komputer dari jarak jauh
dan dekat; jasa komputer, yaitu, hosting dan memelihara situs web online untuk pihak lain untuk mengidentifikasi pelanggaran
kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa komputer, yaitu, menciptakan lingkungan virtual on-line untuk perdagangan
cryptocurrency (mata uang virtual),  yaitu, menyediakan platform perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang virtual),
token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa komputer, yaitu,
menciptakan lingkungan virtual on-line untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), yaitu, menyediakan platform
perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa komputer, yaitu, mendesain database komputer yang menampilkan indeks
informasi, situs, dan sumber lain yang tersedia di jaringan komputer; jasa konsultasi dan nasehat untuk sistem komputer; jasa
konsultasi piranti keras dan piranti lunak komputer; jasa konsultasi untuk mengembangkan sistem komputer, database, dan
aplikasi; jasa layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas virtual online bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara,
berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; jasa layanan perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan
dalam verifikasi otentikasi transaksi melalui blockchain(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa
layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna; jasa layanan
program permainan komputer yang dapat diunduh; jasa manajemen komputer, yaitu, pemantauan, pelaporan, dan manajemen
lalu lintas data di seluruh jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa membuat indeks informasi online, situs dan sumber
daya lain yang tersedia di Internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa on-line yaitu penyediaan informasi teknis
melalui jaringan komputer di bidang perangkat keras dan lunak komputer, jaringan komputer, telekomunikasi, telepon dan
teknologi jaringan; jasa penelitian dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan
buatan (artificial intelligence); jasa penelitian di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi; jasa pengujian perangkat keras
dan lunak komputer; jasa penyedia layanan aplikasi  (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat
blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi jaringan komunikasi.; jasa
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada
blockchain (sistem pencatatan  transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran
komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial jasa layanan perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak
transaksi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna
menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan terlibat dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada
platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan,
mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media
elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan komunikasi; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk
keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem
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kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang
didistribusikan; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan
penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem
pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web,
interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk
pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi); jasa penyediaan alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan alat pengembangan perangkat lunak komputer
untuk pembuatan aplikasi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; jasa penyediaan komunitas
online untuk pengguna terdaftar di bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); jasa penyediaan penggunaan sementara
perangkat lunak aplikasi web dan seluler yang tidak dapat diunduh untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto,
berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau paling tidak yang aman; jasa
penyediakan informasi piranti keras atau piranti lunak komputer secara online; jasa penyediakan mesin pencari untuk
memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS)
berupa program penyusun, program untuk mencari dan mengurangi bug/kerusakan pada program komputer (debugger), dan
program utilitas untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu
pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer di perangkat
ponsel, tablet, dan perangkat komputer genggam lainnya; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, penyediaan informasi teknis
tentang cara menggunakan dan membuat penggunaan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, serta
perangkat dan perangkat yang terhubung ke jaringan; jasa-jasa perlindungan jarak jauh untuk telepon nirkabel dan komputasi
bergerak dan perangkat komunikasi, yaitu, penghapusan data, pencadangan data dan pemulihan data; kompilasi halaman
web untuk Internet; kompilasi program komputer; kompresi data untuk penyimpanan elektronik; komputasi awan; komputasi
cloud dengan fitur piranti lunak untuk digunakan dalam manajemen database dan gudang data; konsultasi di bidang teknologi
telekomunikasi; konsultasi keamanan komputer dan Internet dan layanan enkripsi data; konsultasi komputasi awan; konsultasi
komputer di bidang keamanan data komputer; konsultasi teknologi di bidang teknologi untuk penyatuan komunikasi piranti
keras dan piranti lunak; konsultasi teknologi yang berkaitan dengan pengoperasian perangkat keras, perangkat lunak, dan
periferal komputer melalui helpdesk; konsultasi yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer
berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); konversi kode komputer untuk orang lain; layanan desain berbantuan
komputer yang berkaitan dengan arsitektur; layanan desain berbantuan komputer yang berkaitan dengan proyek
pembangunan; layanan desain, pengembangan dan pemrograman perangkat lunak komputer, termasuk melalui jaringan
komputer global; layanan diagnostik komputer; layanan dukungan teknis komputer, yaitu, layanan help desk untuk infrastruktur
IT, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer dan jaringan komputer; layanan dukungan teknis
komputer, yaitu, layanan meja pelayanan  untuk infrastruktur IT, sistem pengoperasian, dan aplikasi bisnis dan web; layanan
dukungan teknis, yaitu, layanan manajemen infrastruktur di tempat dan jarak jauh untuk memantau, administrasi, dan
manajemen komputasi cloud untuk umum dan swasta serta  sistem aplikasi; layanan dukungan teknis, yaitu, layanan
penggunaan komputer pada saat yang sama dari jarak jauh dan layanan pemantauan jaringan; layanan hosting infrastruktur
komputer, yaitu, penyediaan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer kepada pihak lain berdasarkan
langganan atau pembayaran setiap kali penggunaan; layanan ilmiah dan teknologi, yaitu penelitian dan desain di bidang
piranti lunak jaringan komputer dan arsitektur datacenter komputer; layanan komputer; layanan komputer dan teknologi untuk
mengamankan data komputer; layanan komputer dan teknologi untuk mengamankan informasi pribadi dan keuangan; layanan
komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang
memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; layanan komputer
yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS); layanan komputer, yaitu, integrasi lingkungan cloud computing umum dan
swasta; layanan komputer, yaitu, manajemen jarak jauh dan manajemen di tempat untuk sistem teknologi informasi (TI) dan
aplikasi piranti lunak untuk pihak lain; layanan komputer, yaitu, menyediakan layanan penyimpanan cloud terenkripsi pribadi
yang aman; layanan komputer, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; layanan komputer, yaitu, menyediakan
penyimpanan data peer-to-peer elektronik yang terdistribusi di seluruh (across) sumber daya penyimpanan elektronik
pelanggan yang tidak digunakan; layanan komputer, yaitu, menyediakan platform penyimpanan objek elektronik
terdesentralisasi untuk end-to-end dienkripsi dan didukung oleh blockchain dan pembayaran blockchain; layanan komputer,
yaitu, menyediakan sistem penyimpanan file elektronik terdesentralisasi dan platform penyimpanan cloud open source (open
source cloud); layanan komputer, yaitu, penyediaan server aplikasi virtual dan non-virtual, server web, server file, server
redundansi, dan server database dari kapasitas yang bervariasi untuk pihak lain; layanan konfigurasi jaringan komputer;
layanan konsultasi di bidang desain, pemilihan, implementasi dan penggunaan piranti keras komputer dan sistem piranti lunak
untuk pihak lain; layanan konsultasi di bidang komputer yang berbasis sistem informasi bisnis; layanan konsultasi komputer di
bidang aplikasi manajemen pengiriman; layanan konsultasi perangkat lunak komputer; layanan konsultasi teknis di dalam
bidang arsitektur datacenter, solusi komputasi cloud umum dan swasta, dan evaluasi dan implementasi teknologi dan layanan
internet; layanan konsultasi, pemberian nasihat dan dukungan teknis perangkat lunak komputer dalam bentuk pemecahan
masalah dari masalah perangkat lunak, termasuk bantuan on-line, termasuk melalui jaringan komputer global; layanan
pemrograman komputer untuk pihak lain di bidang manajemen konfigurasi piranti lunak; layanan pendukung piranti lunak
komputer, penasehat teknis atau komputer; layanan penelitian dan konsultasi di bidang teknologi informasi dan
telekomunikasi; layanan penelitian, pengujian dan analisis ilmiah berbantuan komputer; layanan pengujian diagnostik
berbantuan komputer; layanan penilaian teknis, evaluasi dan optimalisasi untuk turbin, kompresor, penggunaan pompa
sentrifugal dalam aplikasi minyak dan gas serta industri; layanan teknologi informasi (TI) (perangkat keras komputer, desain
perangkat lunak dan periferal dan konsultasi teknis); layanan teknologi telekomunikasi satelit; layananan cloud dan hosting
infrastruktur komputer; layananan dukungan teknis, yaitu, pemantauan komputer, sistem jaringan, server dan web serta
aplikasi database, dan notifikasi untuk kegiatan dan pemberitahuan; memberikan informasi tentang pemrograman komputer
melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan program komputer; mengembangkan dan hosting server di
jaringan komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; mengubah atau menambah
fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan memberikan informasi yang berhubungan dengan hal tersebut; meningkatkan
fungsi perangkat lunak komputer; menyediakan basis data daring yang dapat dicari yang menampilkan perangkat lunak
komputer dan file audio; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari terkait dengan industri
otomotif; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online, yaitu, platform
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keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
komunikasi yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi on-line yang tidak
dapat diunduh untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer dan jaringan komputer; menyediakan penggunaan
sementara program komputer yang tidak dapat diunduh, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi;
menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk streaming video,
musik dan gambar; menyediakan perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi dari transmisi elektronik melalui
jaringan komputer; menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana elektronik, transfer
komoditas, pengiriman pembayaran tagihan (bill payment remittance), dan transfer dana antar pihak; menyediakan perangkat
lunak untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui Internet, serta mode komunikasi
lainnya antara perangkat komputasi; menyediakan perangkat lunak untuk menghubungkan komputer ke database lokal dan
jaringan komputer global; menyediakan program komputer; menyediakan program komputer, tidak dapat diunduh;
menyewakan komputer; pembaruan perangkat lunak komputer, termasuk melalui jaringan komputer global; pembuatan konten
digital pembuatan efek khusus digital untuk film, video, dan program komputer; pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak
komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; pemeliharaan perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan mesin pengisi; pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komputer;
pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; pemeliharaan program komputer; pemeliharaan situs komputer;
pemrograman komputer dan desain perangkat lunak komputer; pemrograman komputer untuk industri energi; pemrograman
komputer untuk pemrosesan data; pemrograman komputer untuk pemrosesan data dan sistem komunikasi; pemrosesan
informasi melalui komputer; pencarian dan pengambilan informasi, situs, dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan
komputer untuk pihak lain; penelitian industri berbantuan komputer; penelitian, analisis dan desain teknis peralatan komunikasi
audio-visual; pengembangan, pemeliharaan dan pembaruan jaringan telekomunikasi; penggunaan sementara dari infrastruktur
yang terdefinisikan sebagai piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk virtualisasi dan pengelolaan komputer, piranti keras
komputer, piranti lunak komputer, server, jaringan komputer dan penyimpanan komputer; penggunaan sementara dari piranti
lunak yang tidak dapat diunduh dalam bidang penyatuan dan hiper-penyatuan infrastruktur IT untuk virtualisasi dan
pengelolaan komputer, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, server, jaringan komputer dan penyimpanan data;
penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk enkripsi dan dekripsi data, kriptografi, otentikasi
pengguna komputer, dan pemantauan kepatuhan pelaporan, dan analitik; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak
dapat diunduh untuk memantau akses dan aktivitas jaringan komputer; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat
diunduh untuk pengoperasian jaringan, manajemen, otomatisasi, virtualisasi, konfigurasi, penyediaan, penyebaran, dan
kendali komputer; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk perlindungan data, keamanan data,
dan aplikasi komputer serta keamanan jaringan; pengujian ilmiah berbantuan komputer; pengujian industri berbantuan
komputer; pengujian, analisis, dan evaluasi jaringan komputer; penulisan program komputer, perangkat lunak, dan kode yang
ditugaskan untuk pembuatan halaman web di Internet; penyedia layanan aplikasi (ASP) untuk pengembangan perangkat lunak
komputer; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan,
berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau
informasi melalui jaringan komunikasi; penyediaan aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diprogram secara online dan
tidak dapat diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler,
televisi, dan perangkat video lainnya; penyediaan informasi teknis dan penjelasan yang berkaitan dengan spesifikasi, fungsi,
kinerja, operasi dll, dari komputer, mobil, peralatan medis atau ilmiah dan mesin lain yang membutuhkan pengetahuan,
keterampilan, atau pengalaman pribadi tingkat tinggi dari pihak operator mereka untuk mencapai akurasi yang dimaksudkan
dalam pekerjaan mereka; penyediaan jasa dukungan teknologi perangkat lunak dan konsultasi sehubungan dengan perangkat
lunak komputer, pengembangan, dan penggunaan perangkat keras komputer, perangkat jaringan komputer, perangkat
telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, komputasi awan, keamanan jaringan, keamanan cloud,
desain pusat data, dan analitik; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
meningkatkan performa komputer, untuk operasi sirkuit terpadu, semikonduktor, chipset komputer dan prosesor mikro, dan
untuk kegunaan permainan; penyediaan penggunaan sementara secara daring yang tidak dapat diunduh atas program
komputer dan pemberian informasi mengenai hal itu; penyediaan penggunaan sementara secara daring yang tidak dapat
diunduh atas program komputer jaringan data untuk surat elektronik; penyediaan penggunaan sementara secara daring yang
tidak dapat diunduh atas program komputer untuk pengelolaan sistem kliring elektronik; penyediaan penggunaan sementara
secara daring yang tidak dapat diunduh atas program komputer untuk situs web jejaring sosial; penyediaan perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk melihat dan menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat/nilai bisnis dan organisasi;
penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk pengelolaan jaringan komputer, pengelolaan
infrastruktur jaringan, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, dan pengelolaan infrastruktur pusat data; penyediaan
platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi / data untuk komunikasi perangkat
seluler; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi dan data untuk
komunikasi jaringan; penyediaan sistem komputer virtual dan lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan;
penyediaan suatu situs web yang menampilkan blog dan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk e-book/buku
elektronik, panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data
untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing; penyediaan waktu akses ke Internet dan database komputer online;
penyewaan central processing unit (CPU), pembawa data, hard disk drive, peralatan penyimpanan data, peralatan periferal
komputer, pembawa data magnetik; penyewaan central processing unit (CPU), pembawa data, hard disk drive, peralatan
penyimpanan data, peralatan periferal komputer, pembawa data magnetik; penyewaan fasilitas komputasi dan penyimpanan
data dengan kapasitas variabel, yaitu, server aplikasi virtual dan non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan
server database, kepada pihak ketiga; penyewaan fasilitas komputer; penyewaan komputer; penyewaan ruang di suatu
fasilitas co-location komputer untuk penampungan pusat data bagi pihak lain; penyimpanan data terkomputerisasi;
penyimpanan informasi bisnis yang terkomputerisasi; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
komputer; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer terkait dengan aktivitas-aktivitas
anak; perancangan dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk kendaraan bermotor; perangkat lunak sebagai suatu
layanan (SaaS) untuk kontrol dan pemantauan jaringan komputasi awan dan perangkat Internet of Things (IoT); perangkat
lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengembangan,
penyebaran, dan manajemen/pengelolaan sistem dan aplikasi komputer; perangkat lunak sistem operasi yang tidak dapat
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diunduh yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di
seluruh jaringan perusahaan; perencanaan pemulihan bencana komputer; perencanaan, desain dan implementasi teknologi
komputer untuk pihak lain; piranti lunak sebagai suatu layanan ("SAAS") yang menampilkan piranti lunak yang
menggabungkan komputasi otonom dan teknologi rekayasa kecerdasan buatan kognitif untuk digunakan dalam industri
minyak dan gas; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer yang digunakan
untuk mengatur pengguna yang menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara
online terkait dengan industri otomotif; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak
komputer untuk mengelola blockchain dan driven token (token driven), sistem komputer penyimpanan terdistribusi; program
komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses dan melihat infrastruktur dan sistem jaringan
komputer; program komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses, menavigasi, menjelajahi, dan
mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer; program manajemen resiko keamanan
komputer; rekayasa perangkat lunak, termasuk melalui jaringan komputer global; sewa dan menyewa piranti keras komputer
dan periferal komputer; teknik Komputer===
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KEC. CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT, Kota Bandung, Jawa
Barat

CV. KOSMO KALANI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: The Daily Maiimi  +  Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH, ORANYE
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===bom mandi; garam mandi; garam mandi untuk keperluan kosmetik; mandi busa bayi; sabun cair bergelembung untuk

mandi berendam; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran
kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang
tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran
dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan
lulur untuk mandi; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 22:40:38
540   EtiketDID2021054491

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JAYA MAKMUR, RT. 003/RW. 007, KEL. KELAPA DUA WETAN, KEC.
CIRACAS, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13730

ABDUL MUKTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZAIN MAPP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ZAIN MAPP = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah maroon dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian muslim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 22:43:21
540   EtiketJID2021054492

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MENARA TOPAS LANTAI 12. JL. M.H. THAMRIN NO. 28-30, RT. 008/RW. 004,
KEL. GONDANGDIA, KEC. MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10350

PT. REKAYASA INDUSTRI TEKNOLOGI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GISATA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : GISATA = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru dan abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data); layanan berlangganan pada server komputer, pusat data,

situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa
data dan data besar (big data); layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan untuk
analisa data besar (big data)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 22:59:14
540   EtiketDID2021054494

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Celebration Boulevard Ruko Grand Wisata AA 15, No. 45-46, Kel. Lambangsari,
Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat

PT BISUKMA GLOBAL UNGGUL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIG–u
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===peralatan telekomunikasi; perangkat dan peralatan telekomunikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 23:05:33
540   EtiketJID2021054495

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batununggal Mulya XII, No. 4, RT.003, RW.005, Kel. Mengger, Kec. Bandung
Kidul, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat

REGINA DETI MULYO HARSONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ricky Firmansyah Djong S.H.,
Jl. Rawa Selatan 1 No. 38. RT. 007, RW. 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PIKIRAN PEREMPUAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih, merah, cokelat, jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting,

pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting,
pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk
orang lain; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi,
pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi,
film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan, yaitu,
menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa-jasa  penyediaan
pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Layanan konsultasi
pelatihan bisnis; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan pendidikan kesehatan dan
medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan
seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber daya manusia,
pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi karyawan,
pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi; Menyediakan
pelatihan dan tutorial secara online; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-
pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan
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dan pemasaran; konsultasi pelatihan bisnis; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan,
pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan
program kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan, pelatihan
dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar,
konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); melakukan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan seminar pelatihan; mengatur seminar pelatihan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan
online; pendidikan Bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar,
konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 23:08:23
540   EtiketDID2021054496

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SERDANG BARU 1 GG. IV NO 16 RT 07 RW 05 SERDANG KEMAYORAN, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10650

DIAN NARULITA HAPSARI, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIANDRA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hijab; Pakaian Pria; Pakaian anak-anak; Pakaian muslim; alas kaki; pakaian; penutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 23:26:50
540   EtiketJID2021054497

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Panjang No.128, Lantai 5, RT.5/RW.1, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan
Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11520, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Kelaskita Edukasi Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kelaskita
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : NAVY, BACKGROUND PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis data terkomputerisasi; Desain dan pengembangan perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer,

tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer; Desain dan pengembangan program komputer untuk telepon
genggam; Desain pemrograman komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan pemrograman komputer; Desain
perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Desain perangkat lunak komputer, pengembangan perangkat lunak
komputer, konsultasi desain sistem komputer, pemeliharaan perangkat lunak komputer, memperbarui perangkat lunak
komputer, pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing,
pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh, backup data di luar situs, penyewaan perangkat lunak dan program
komputer, penyewaan perangkat keras komputer, menyediakan perangkat lunak  komputer yang tidak dapat diunduh secara
online, penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, yang
berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis.; Desain program komputer yang memanfaatkan kecerdasan buatan; Desain, pemrograman, atau
pemeliharaan pemrograman komputer yang digunakan untuk perantara pembelian, penjualan dan penukaran mata uang
virtual; Diagnosis kesalahan pada program komputer; Instalasi dan pemeliharaan  perangkat  lunak komputer dan aplikasi
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database untuk digunakan  orang lain di bidang sekuensing, genotipe, penguiian genetik,  dan genetika asam nukleat;
Jaringan komputer dan layanan keamanan Internet; Jasa back-up untuk data sistem komputer dan penyediaan informasi,
saran dan konsultasi terkait; Jasa integrasi sistem komputer; Jasa komputer, yaitu, penyediaan suatu situs web interaktif yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan para pengguna untuk mengelola foto dan video online mereka; Jasa pendukung
pelanggan teknis, yaitu pemecahan masalah terkait piranti lunak komputer; Jasa pendukung pelanggan teknis, yaitu,
pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis perangkat jaringan komputer dan masalah piranti keras telekomunikasi;
Jasa penyediaan mesin pencarian internet untuk mencari dan menarik informasi, situs web, dan sumber lain yang tersedia
pada jaringan komputer untuk orang lain; Jasa penyimpanan data yang terkomputerisasi; Jasa proyek manajemen komputer
yaitu, sistem informasi, perangkat lunak komputer dan proyek manajemen infrastruktur; Jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu,
layanan help desk untuk bantuan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, dan perangkat dan
peralatan yang terhubung ke jaringan, yang disediakan melalui telepon dan melalui perangkat lunak aplikasi seluler; Jasa-jasa
konsultasi dan desain perangkat lunak komputer; Jasa-jasa optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan
konfigurasi perangkat lunak komputer, instalasi perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak
komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi perangkat lunak komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk
perangkat lunak komputer, dan menyediakan informasi tersebut; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa
perangkat lunak untuk keamanan komputer; Kompilasi database yang terkomputerasi di bidang mata uang virtual; Komputasi
awan di bidang sekuensing, genotipe, penguiian genetik,  dan genetika asam nukleat; Komputasi awan yang dilengkapi
perangkat  lunak untuk digunakan  di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Konsultasi
dalam design, pemilihan, implementasi dan penggunaan sistem perangkat keras komputer untuk orang lain; Konsultasi desain
sistem komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Konsultasi di bidang jaringan dan aplikasi komputasi awan; Konsultasi komputer;
Konsultasi yang berkaitan dengan verifikasi pengoperasian program komputer; Layanan audit sistem komputer; Layanan
dukungan teknis di bidang komputer, data, email, web, dan keamanan jaringan; Layanan dukungan teknis termasuk  layanan
manajemen infrastruktur untuk pemantauan, administrasi  dan manajemen komputasi awan Teknologi Informasi dan sistem
aplikasi di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik  dan genetlka asam nukleat; Layanan dukungan teknis, yaitu,
pemecahan masalah mengenai masalah  perangkat lunak komputer  dan menyediakan pembaharuan  perangkat  lunak,
meninqkatkan  dan memodifikasi  perangkat  lunak dan perangkat  lunak yang dihosting di bidang sekuensing, genotipe,
pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Layanan informasi terkait dengan penggunaan perangkat lunak komputer untuk
sistem percetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan
melalui cloud; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer,
konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem
komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi
data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik],
enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs
komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi
informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin
pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk
komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS], konsultasi teknologo, konsultasi  teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak computer
[dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan computer dan pencegahan
resiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu
kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet.; Layanan informasi, yang ditawarkan melalui laporan yang dapat diakses
melalui jaringan komputer global, pemberian informasi statistik tentang pesan internet dengan volume tinggi dan komunikasi
jaringan lainnya untuk digunakan dalam pengelolaan sistem informasi; Layanan keamanan Internet, yaitu, layanan yang
memantau dan mengumpulkan intelijen keamanan siber secara global dalam bentuk pengumpulan dan penyebaran informasi
dari jaringan komputer tentang ancaman siber dan malware; Layanan keamanan komputer, yaitu layanan untuk menegakkan,
membatasi dan mengendalikan hak akses pengguna sumber daya komputasi awan berdasarkan kredensial yang ditunjuk;
Layanan keamanan komputer, yaitu, pembatasan akses ke dan oleh jaringan komputer ke dan dari situs web dan media yang
tidak diinginkan; Layanan komputer awan/cloud; Layanan komputer pada halaman web yang disesuaikan dengan
menampilkan informasi yang ditentukan pengguna atau ditentukan dalam sifat profil pribadi, audio, video, gambar foto, teks,
grafik dan data; Layanan komputer, layanan dukungan komputer, layanan teknologi, dan layanan konsultasi; Layanan
komputer, yaitu, deteksi, blokir, dan otomatisasi penghapusan intrusi jaringan komputer, malware, virus dan ancaman, enkripsi
dan otentifikasi data, pencegahan kehilangan data, pemulihan data, pengamanan jaringan, dan deteksi, filter, analisa,
manajemen, dan pemblokiran komunikasi elektronik; Layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas web on-line bagi pihak lain
untuk mengatur dan memonitor jaringan nirkabel, mengelola pengguna, menerapkan pembaruan piranti lunak, mengatur batas
bandwidth, dan memelihara halaman splash bermerek; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi
pengguna untuk mengatur grup, acara, berpartisipasi dalam diskusi, berbagi informasi dan sumber daya, dan terlibat dalam
jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk berpartisipasi dalam
diskusi, mendapatkan umpan balik / ulasan / penilaian, membentuk komunitas virtual, dan terlibat dalam jejaring sosial yang
menampilkan media sosial termasuk foto, audio, dan konten video pada topik umum kepentingan sosial; Layanan komputer,
yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna di bidang manajemen proyek dan profesi manajemen proyek; Layanan
komputer, yaitu, menyediakan pencarian untuk memperoleh data dan informasi perjalanan melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; Layanan konsultasi di bidang analisis data, telemetri, dan jaringan komputer; Layanan konsultasi di
bidang desain, pemilihan, implementasi, manajemen, dan penggunaan piranti keras komputer dan sistem piranti lunak untuk
pihak lain; Layanan konsultasi di bidang telekomunikasi yang berkaitan dengan desain, pemrograman atau pemeliharaan
perangkat lunak komputer; Layanan konsultasi terkait dengan penggunaan perangkat lunak komputer untuk sistem
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percetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui
cloud; Layanan konsultasi terkait dengan penggunaan sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem percetakan dan
untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui cloud; Layanan
konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer yang menjalankan fungsi manajemen sumber daya manusia,
termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, manajemen file, dan fungsi administrasi
ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; Layanan otomatisasi untuk komputer, yaitu, otomasi dan pengumpulan data
dengan menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk mengevaluasi, menganalisa dan mengumpulkan layanan data;
Layanan perluasaan dan penambahan fungsi ke program komputer; Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS) yang
menampilkan piranti lunak untuk pusat data yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data
jaringan komputer dan telekomunikasi; Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting piranti lunak yang
digunakan oleh pihak lain untuk mendeteksi, memblokir, dan mengotomatisasi penghapusan intrusi jaringan komputer,
malware, virus dan ancaman, mengenkripsi dan mengotentikasi data, mencegah kehilangan data, memulihkan data,
mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter, menganalisis, mengelola, dan memblokir komunikasi elektronik;
Memberikan informasi dari indeks dan basis data informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, basis data,
grafik, gambar foto dan informasi audio visual, melalui komputer dan jaringan komunikasi; Memelihara situs web mengenai
pendidikan bahasa; Memperbarui  perangkat  lunak komputer untuk orang lain di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian
genetik,  dan genetika asam nukleat; Mendeteksi, mengkarantina, dan menghapus virus komputer; Menyediakan  portal online
yang menampilkan informasi pendidikan  di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik dan genetika asam nukleat;
Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak otentikasi online yang
tidak dapat diunduh untuk komunikasi
dengan komputer melalui jaringan
komunikasi global; Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak otentikasi yang tidak dapat diunduh online
untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online dan tidak dapat
diunduh untuk jaringan komputer dan server, dan untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing;
Menyediakan perangkat  lunak komputer yang tidak dapat diunduh secara online untuk desain khusus dan pemesanan tes
agen, enzim, nukleotida, asam nukleat, buffer, sediaan-sediaan  kimia, sediaan-sediaan  biologis, dan reagen semua di bidang
sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Menyediakan perangkat lunak komputer online yang
tidak dapat diunduh yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; Menyediakan
perangkat lunak mesin pencari komputer online yang tidak dapat diunduh di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,
dan genetika asam nukleat; Menyediakan program komputer untuk deteksi dan penghapusan virus komputer; Menyediakan
situs web yang menampilkan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk melihat, mengunggah,
berbagi, dan menyajikan kursus pendidikan dan materi kursus pendidikan; Pemantauan sistem jaringan untuk tujuan
keamanan teknis dan komputer serta pemecahan masalah dengan cara mendiagnosa masalah piranti keras dan piranti lunak
komputer; Pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi,
yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi
mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas
air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pemantauan sistem komputer untuk
tujuan keamanan; Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer; Pemeliharaan perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Penelitian, analisis dan konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer, pemrograman
komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; Penelitian, analisis, kalibrasi dan evaluasi komputer, sistem
komputer, jaringan komputer, perangkat lunak komputer, data elektronik dan file data; Pengembangan dan desain perangkat
lunak komputer pendidikan; Pengembangan perangkat lunak komputer termasuk berhubungan dengan pendidikan dan
penelitian pendidikan jasa penelitian yang berhubungan dengan perangkat lunak komputer untuk pendidikan, masalah dan
penilaian pendidikan atas siswa dan personil jasa desain jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang
berhubungan dengan semua yang tersebut di atas.; Pengembangan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Pengoperasian dan pemantauan jarak jauh atas instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dangan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis melalui jaringan komputer dan Internet; Pengujian peralatan elektronik
dan perangkat lunak komputer mengenai basis data dan data; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting)
aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer dan
pemeliharaan sistem komputer; Penyediaan pemrograman komputer untuk digunakan dalam transaksi mata uang virtual;
Penyediaan pengunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pendidikan bahasa yang
memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sesi grup online dan akses online melalui komputer, telepon selular dan
perangkat elektronik lainnya; Penyediaan perangkat komputer yang tidak  d apat di unduh untuk penggunaan  dengan
sekuensing genetika  populasi,  unit perawatan intensif baru lahir (NICU) dan penelitian penyakit  genetika, penelitian kanker,
agrigenomik, dan penelitian klinis dan translasi, semuanya dalam bidang genomik; Penyediaan perangkat komputer yang tidak
dapat di unduh untuk penggunaan  di bidang sekuensing,  genotip, pengujian genetic dan genetika asam nukleat; Penyediaan
perangkat komputer yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis sekuensing data generasi berikutnya (NGS) di bidang
sekuensing, genotip, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat;; Penyediaan perangkat lunak daring yang tidak dapat
diunduh untuk perhitungan dan evaluasi tegangan termal, batasan tegangan, pemantauan tegangan, dan kontrol operasional
komponen turbin uap; Penyediaan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan
fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual,
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interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; Penyediaan
perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh, yakni, platform aplikasi jaringan terbuka untuk pengembangan,
penyebaran, pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; Penyediaan perangkat lunak komputer untuk
layanan ruang obrolan online; Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak  dapat diunduh untuk memproses,
memvisualisasi, menyimpan,  membagi dan memanipulasi sekuensing  data generasi berikutnya  (NGS) di bidang sekuensing,
genotip, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat di unduh
untuk analisis sekuensing data di  bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Penyediaan
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh  dan memungkinkan pengguna  untuk menyimpan, mengakses,
mengelola, meng analisis, dan berbagi data di bidang genomik; Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk menangkap, menyimpan,  mengakses,  menampilkan, berbagi, meringkaskan,  memindahkan tempat dan
mengelola  berkas-berkas digital di bidang genomik; Penyediaan perangkat lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk
pendidikan bahasa; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online;
Penyediaan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei serta penilaian yang berkaitan
dengan hiburan, seni dan acara budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival dan eksibisi; Penyediaan
suatu situs web yang menampilkan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu
jaringan komputer global; Penyewaan perangkat lunak dan program komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Penyewaan sistem komputer;
Penyiapan manual untuk pengoperasian komputer dan penggunaan program komputer; Perangkat lunak aplikasi komputer
untuk telepon seluler; Perangkat lunak sebagai  sebuah layanan (SaaS) dan Platform sebagai  sebuah layanan (PaaS) yang
menampilkan  perangkat lunak untuk digunakan  dalam manajemen data, kompresi data, imigrasi data, penyimpanan  data,
analisis data, dan pembuatan  laporan, semua di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam
nukleat; Perangkat lunak sebagai  sebuah layanan (SaaS) dan Platform'sebagai  sebuah layanan (PaaS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk digunakan  dalam manajemen data, kompresi data, imigrasi data, penyimpanan  data, analisis data,
dan pembuatan  laporan, semua di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Perangkat
lunak sebagai  sebuah layanan (Saas) dan platform sebagai sebuah layanan (PaaS) untuk menangkap, menyimpan,
mengakses, menampilkan, membagi, mengkompresi,  mernindahkan, dan mengelola  berkas-berkas  digital di bidang
genomik; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pendidikan interaktif, yaitu,
simulasi pengajaran dan ujian melalui ruang kelas belajar secara elektronik (e-learning), langsung (live), dan virtual di bidang
manajemen proyek; Perangkat lunak sebagai layanan berupa perangkat lunak komputer untuk mengakses, memonitor,
melacak, menelusuri, menyimpan, dan menggunakan bersama-sama informasi mengenai berbagai topik minat umum,
termasuk kecantikan, kosmetik dan produk perawatan kulit; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat
lunak komputer untuk pihak lain untuk digunakan untuk pengembangan aplikasi perangkat lunak, tidak satupun jasa tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan, yaitu
perangkat lunak untuk merekam waktu permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk menampilkan data
dan skor dalam permainan, perangkat lunak untuk merekam permainan komputer dan footage permainan video, perangkat
lunak untuk mengambil screenshot dari permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk permainan
komputer dan peningkat permainan video; Piranti keras komputer dan piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk
mengurangi kebisingan; Piranti lunak sebagai layanan layanan (SAAS) menampilkan piranti lunak yang menyediakan
pemantauan, analisis, audit, analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko dan data, pencegahan
kehilangan data, perlindungan data cloud dan deteksi ancaman, serta mengklasifikasikan, melaporkan, dan mengamankan
sensitif informasi tentang komputer dan aplikasi dan platform seluler, dan menyajikan informasi sensitif tersebut dalam
antarmuka pengguna yang mudah dipahami; Troubleshooting masalah komputer, software aplikasi, sistem jaringan komputer,
software komputer [dukungan teknis]; Verifikasi pengoperasian program komputer; analisis dan desain sistem komputer;
desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan jaringan; desain dan
pengembangan perangkat lunak pendidikan; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk digunakan di bidang
perancangan dan pengelolaan program pendidikan; desain dan pengembangan piranti lunak dan piranti keras komputer;
desain sistem komputer, pemrograman sistem komputer dan konsultasi sistem komputer; desain teknis dan perencanaan
instalasi pemanas, ventilasi dan pendingin udara; desain, instalasi, pemeliharaan dan pembaharuan perangkat lunak komputer
untuk mengolah data; desain, pemrograman dan konsultasi sistem komputer; desain, penelitian dan pengembangan program
komputer dan perangkat lunak komputer untuk identifikasi elektronik; desain, penelitian dan pengembangan program
komputer dan perangkat lunak komputer untuk menginterpretasikan sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata,
nadi, suara, tampilan wajah dan badan atau karakterikstik biometrik lainnya dalam bidang pengawasan akses atau autentikasi
orang; desain, pengembangan, instalasi, dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; hosting data, file,
aplikasi, dan informasi yang terkomputerisasi; hosting hiburan multimedia dan konten pendidikan untuk orang lain; hosting
konten pendidikan multimedia; infrastruktur sebagai layanan (IaaS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengelola, mengoperasikan, memantau, memecahkan masalah, dan mengkonfigurasi jaringan komputer cloud, mengelola
penyimpanan jaringan, dan untuk menyebarkan dan menginstal aplikasi perangkat lunak melalui jaringan; instalasi dan
pemeliharaan perangkat lunak komputer; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer komunikasi; instalasi,
modifikasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer, termasuk melalui jaringan komputer global; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; jasa analisa komputer; jasa desain teknis yang berkaitan dengan
peralatan dan instalasi pendingin; jasa dukungan teknis, diagnosa dan pemecahan masalah piranti keras komputer dan
masalah piranti lunak, dan jasa bantuan komputer; jasa informasi online, yaitu, menyediakan database komputer yang
memuat indeks untuk karya yang memiliki hak cipta; jasa komputer dan pemrograman; jasa komputer yaitu manajemen
peranti lunak komputer dari jarak jauh dan dekat; jasa komputer, yaitu, hosting dan memelihara situs web online untuk pihak
lain untuk mengidentifikasi pelanggaran kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa komputer, yaitu, menciptakan komunitas
online untuk pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari sesama pengguna dan
membentuk komunitas virtual di bidang teknologi informasi, jaringan komputer dan teknologi telekomunikasi; jasa komputer,
yaitu, menciptakan lingkungan virtual on-line untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual),  yaitu, menyediakan
platform perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang virtual),  token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa komputer, yaitu, mendesain database komputer yang
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menampilkan indeks informasi, situs, dan sumber lain yang tersedia di jaringan komputer; jasa konsultasi dalam bidang
perangkat keras komputer; jasa konsultasi dalam bidang perangkat lunak komputer; jasa konsultasi dan nasehat untuk sistem
komputer; jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan
otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa manajemen komputer,
yaitu, pemantauan, pelaporan, dan manajemen lalu lintas data di seluruh jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa on-
line yaitu penyediaan informasi teknis melalui jaringan komputer di bidang perangkat keras dan lunak komputer, jaringan
komputer, telekomunikasi, telepon dan teknologi jaringan; jasa pendukung teknis dalam bidang penyimpanan data,
manajemen data dan cadangan data elektronik, di perangkat dan di awan; jasa pendukung teknis, yaitu, administrasi teknis
atas server untuk pihak lain dan mencari dan memecahkan masalah dalam bentuk mendiagnosa masalah server; jasa
pendukung teknis, yaitu, mencari dan memecahkan masalah dalam bentuk mendiagnosa masalah perangkat keras komputer
semua berhubungan dengan perangkat keras untuk mengakses dan transmisi data dan konten di antara konsumen perangkat
dan displai elektronik; jasa pendukung teknis, yaitu, mencari dan memecahkan masalah perangkat lunak komputer; jasa
pendukung teknis, yaitu, mencari dan memecahkan masalah perangkat lunak komputer dalam bidang komputasi awan; jasa
pendukung teknis, yaitu, migrasi pusat data, server dan aplikasi basis data; jasa penelitian dan pengembangan perangkat
keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); jasa penyebaran dan pendukung
operasional, yaitu, jasa desain, instalasi dan konfigurasi, jasa pendukung teknis, jasa demonstrasi dan pelatihan atas solusi
teknis untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas dalam operasi pertambangan; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan
terlibat dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi) apa pun; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan
enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa penyedia perangkat
lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman,
dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa
penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci
perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi
pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan alat
pengembangan perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi); jasa penyediaan komputasi berbasis awan dalam bidang pembelajaran mesin, kecerdasan buatan,
pembelajaran algoritma, dan analisa data; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) berupa program penyusun,
program untuk mencari dan mengurangi bug/kerusakan pada program komputer (debugger), dan program utilitas untuk
membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu pemecahan masalah yang
sifatnya mendiagnosis masalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer di perangkat ponsel, tablet, dan perangkat
komputer genggam lainnya; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, penyediaan informasi teknis tentang cara menggunakan dan
membuat penggunaan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, serta perangkat dan perangkat yang
terhubung ke jaringan; jasa-jasa penyebaran informasi yang berkaitan dengan jasa-jasa tersebut diatas melalui jaringan
komputer global; jasa-jasa perlindungan jarak jauh untuk telepon nirkabel dan komputasi bergerak dan perangkat komunikasi,
yaitu, penghapusan data, pencadangan data dan pemulihan data; jasa-jasa perlindungan jarak jauh untuk telepon nirkabel dan
komputasi seluler dan perangkat komunikasi, yaitu, menyediakan jasa-jasa perlindungan virus komputer dari jarak jauh dalam
perangkat ini; jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce); komputasi awan/cloud
computing dengan fitur piranti lunak untuk digunakan dalam mengamankan data yang berada di lingkungan komputasi awan;
konfigurasi sistem dan jaringan komputer di bidang transaksi mata uang virtual; konsultasi dalam bidang IT dan transformasi
aplikasi, integrasi, modernisasi, migrasi, desain, pengembangan, implementasi, pengujian, optimisasi, pengoperasian dan
manajemen proyek komputer; konsultasi di bidang keamanan komputer; konsultasi di dalam bidang komputasi cloud dan
analisa himpunan/kumpulan data yang besar; konsultasi komputer di bidang optimisasi web aplikasi pemasaran; konsultasi
komputer, yaitu, layanan konsultasi yang terkait dengan infrastruktur komputasi virtual, penyimpanan, dan jaringan; konsultasi
teknis dan manajemen teknis di bidang jaringan komputer; konsultasi teknologi dalam bidang seleksi, implementasi dan
penggunaan piranti lunak komputer; konsultasi teknologi yang berkaitan dengan pengoperasian perangkat keras, perangkat
lunak, dan periferal komputer melalui helpdesk; konsultasi yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak
komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); kustomisasi dan konfigurasi piranti keras komputer, piranti lunak
komputer, jaringan komputer dan infrastruktur komputasi virtual; layanan amal, yaitu, mengatur sumbangan komputer dan
peripheral komputer ke sekolah untuk pembelajaran dan penelitian pendidikan; layanan desain, pengembangan dan
pemrograman perangkat lunak komputer; layanan desain, pengembangan dan pemrograman perangkat lunak komputer,
termasuk melalui jaringan komputer global; layanan diagnostik komputer; layanan dukungan teknologi informasi, yaitu layanan
help desk dan saran teknologi yang diberikan kepada konsumen melalui hotline pendukung; layanan komputer; layanan
komputer dalam bentuk profil  pribadi dan grup/kelompok elektronik yang disesuaikan atau halaman web (webpages) yang
menampilkan informasi yang ditentukan atau yang ditetapkan pengguna, termasuk, audio, video, gambar, teks, konten, dan
data; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan
layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; layanan
komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS); layanan komputer, yaitu, layanan teknologi informasi yang dikelola
dan dioperasikan untuk pihak lain, yaitu, manajemen infrastruktur komputasi virtual, layanan jaringan virtual dan
penyimpanan virtual; layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk berpartisipasi
dalam diskusi, mendapatkan saran dari pengguna lain, dan membentuk komunitas virtual; layanan komputer, yaitu,
menyediakan mesin pencari untuk mendapatkan/memperoleh data melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan
konsultasi Internet, yaitu, layanan konsultasi teknik dalam bidang arsitektur datacenter, solusi komputasi cloud untuk umum
dan swasta, serta evaluasi dan implementasi layanan teknologi Internet; layanan konsultasi di bidang desain, pemilihan,
implementasi dan penggunaan piranti keras komputer dan sistem piranti lunak untuk pihak lain; layanan konsultasi di bidang
pengujian pengoperasian dan fungsionalitas komputer, jaringan komputer dan piranti lunak komputer; layanan konsultasi
komputer; layanan konsultasi komputer, yaitu, advis untuk desain, seleksi, dan penggunaan sistem dan piranti keras
komputer; layanan konsultasi, pemberian nasihat dan dukungan teknis perangkat lunak komputer dalam bentuk pemecahan
masalah dari masalah perangkat lunak, termasuk bantuan on-line, termasuk melalui jaringan komputer global; layanan
pemberian konsultasi teknis sehubungan dengan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, peralatan jaringan komputer,
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sistem telefoni, peralatan telekomunikasi, telepon IP, sistem telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan,
keamanan jaringan, dan komunikasi suara dan serta komunikasi nirkabel; layanan pendeteksi radon; layanan pendukung
piranti lunak komputer, penasehat teknis atau komputer; layanan penyediaan informasi online mengenai piranti keras dan
piranti lunak komputer; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) layanan yang menampilkan piranti
lunak untuk transmisi informasi, video, suara, audio, dan konten melalui jaringan informasi komputer global; layanan
penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk melihat, mengelola,
mengedit, dan menyimpan dokumen melalui jaringan komputer; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan
(SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memudahkan para pengguna dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling
berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video, dan aplikasi melalui Internet; layanan perangkat lunak
pendidikan online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan
platform sebagai layanan (PAAS) di bidang pengujian penyakit menular;
layanan hosting, pengelolaan dan pengawasan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan
infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan beberapa sistem pengoperasian, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan
komputer dan infrastruktur komputasi virtual; memberikan informasi tentang pemrograman komputer melalui situs web;
memberikan informasi yang berkaitan dengan program komputer; mengatur sumbangan komputer dan periferal komputer ke
sekolah untuk pembelajaran dan penelitian pendidikan [layanan amal]; mengembangkan dan hosting server di jaringan
komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; mengubah atau menambah fungsi untuk
perangkat lunak komputer, dan memberikan informasi yang berhubungan dengan hal tersebut; meningkatkan fungsi perangkat
lunak komputer; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari terkait dengan industri
otomotif; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memfasilitasi
transaksi komersial melalui sarana elektronik melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi
bergerak; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mengakses dan
streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; menyediakan
penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mengizinkan pengguna untuk melakukan
transaksi perbankan elektronik, peminjaman, investasi, penganggaran, manajemen keuangan, dan penukaran keuangan
melalui jaringan komputer global; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online
untuk streaming konten audio dan video pada perangkat bergerak, perangkat pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat
digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV, dan set top box; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
komputer online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi on-line yang tidak
dapat diunduh untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer dan jaringan komputer; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengembangkan materi pendidikan online; menyediakan
perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk streaming video, musik dan
gambar; menyediakan perangkat lunak komputer online untuk manajemen jaringan; menyediakan perangkat lunak online yang
tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain untuk membentuk jaringan
pendukung di bidang nutrisi/gizi, kebugaran (fitness), kesehatan dan kebugaran (wellness); menyediakan platform internet
yang menyediakan basis pengetahuan pendidikan dan informasi; menyediakan portal situs internet pendidikan dan platform
perangkat lunak berbasis web di bidang pengujian penyakit menular; menyediakan program komputer; menyediakan situs web
yang menampilkan informasi berhubungan dengan perangkat lunak komputer untuk mengakses, streaming dan transmisi data
dan konten audio dan video di antara konsumen perangkat dan displai elektronik; menyediakan perangkat lunak komputer
online yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, memanipulasi, menyimpan dan berbagi foto, gambar, video, dan
multimedia lainnya melalui Internet; menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk
mereservasi  dan memesan transportasi, perjalanan, dan restoran; menyewakan komputer; merancang dan mengembangkan
perangkat lunak permainan (game) komputer dan perangkat lunak permainan video (video game) untuk digunakan dengan
komputer, sistem program permainan video dan jaringan komputer; merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi
perangkat lunak komputer untuk orang lain dan layanan konsultasi yang terkait dengannya; peberian informasi teknis di bidang
analisis keamanan jaringan komputer dari pengumpulan data yang besar; pembaruan perangkat lunak komputer, termasuk
melalui jaringan komputer global; pemberian informasi di bidang jaringan komputer dan keamanan Internet; pemberian
informasi teknis di bidang aplikasi piranti lunak komputer; pembuatan konten digital pembuatan efek khusus digital untuk film,
video, dan program komputer; pemrosesan informasi melalui komputer; pendapat ahli (evaluasi) baja dan aplikasinya;
pendapat dan evaluasi ahli di bidang logam, baja dan aplikasinya; penelitian dan pengembangan program komputer, termasuk
melalui jaringan komputer global; penelitian, desain, dan pengembangan sistem perangkat lunak komputer daring untuk
mengecek sejarah terdahulu dari sejarah masa lalu dan latar belakang orang; pengembangan dan pendukung perangkat
lunak; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler; penggandaan program komputer; pengujian,
analisis, dan evaluasi jaringan komputer; penyedia layanan aplikasi (ASP) untuk pengembangan perangkat lunak komputer;
penyedia layanan keamanan untuk jaringan komputer, akses komputer dan transaksi komputerisasi; penyedia perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat saluran musik yang
dipersonalisasi untuk mendengarkan secara independen, bersamaan, dan berbagi saluran dengan pengguna lain; penyedia
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengendalikan sistem otomasi rumah, yaitu, pencahayaan, peralatan,
pemanas dan unit pendingin udara, alarm dan peralatan keselamatan lainnya, peralatan pemantauan rumah; penyediaan
aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diprogram secara online dan tidak dapat diunduh untuk pemrograman jaringan
area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; penyediaan
informasi teknikal dan nasehat mengenai komputer-komputer, perangkat-perangkat lunak komputer dan jaringan-jaringan
komputer; penyediaan informasi teknis dan penjelasan yang berkaitan dengan spesifikasi, fungsi, kinerja, operasi dll, dari
komputer, mobil, peralatan medis atau ilmiah dan mesin lain yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, atau
pengalaman pribadi tingkat tinggi dari pihak operator mereka untuk mencapai akurasi yang dimaksudkan dalam pekerjaan
mereka; penyediaan jasa dukungan teknologi perangkat lunak dan konsultasi sehubungan dengan perangkat lunak komputer,
pengembangan, dan penggunaan perangkat keras komputer, perangkat jaringan komputer, perangkat telekomunikasi, desain
jaringan komputer, desain penyimpanan, komputasi awan, keamanan jaringan, keamanan cloud, desain pusat data, dan
analitik; penyediaan layanan dukungan teknologi piranti lunak dan konsultasi di bidang piranti lunak komputer, pengembangan
dan penggunaan piranti keras komputer, penggunaan peralatan jaringan, desain jaringan komputer, desain penyimpanan,
keamanan jaringan, keamanan cloud, desain dan analisa pusat
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data; penyediaan layanan pemberian nasihat, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer,
termasuk melalui jaringan komputer global; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh untuk meningkatkan performa komputer, untuk operasi sirkuit terpadu, semikonduktor, chipset komputer dan prosesor
mikro, dan untuk kegunaan permainan; penyediaan penggunaan sementara online untuk piranti lunak komputasi cloud yang
tidak dapat diunduh untuk digunakan pada manajemen database dan penyimpanan data elektronik; penyediaan penggunaan
sementara secara daring yang tidak dapat diunduh atas program komputer dan pemberian informasi mengenai hal itu;
penyediaan penggunaan sementara secara daring yang tidak dapat diunduh atas program komputer jaringan data untuk surat
elektronik; penyediaan penggunaan sementara secara daring yang tidak dapat diunduh atas program komputer untuk
pengelolaan sistem kliring elektronik; penyediaan penggunaan sementara secara daring yang tidak dapat diunduh atas
program komputer untuk situs web jejaring sosial; penyediaan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan papan
buletin elektronik; penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk pengelolaan jaringan komputer,
pengelolaan infrastruktur jaringan, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, dan pengelolaan infrastruktur pusat data;
penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi / data untuk komunikasi
perangkat seluler; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi dan data
untuk komunikasi jaringan; penyediaan program komputer untuk telepon genggam; penyediaan sistem komputer virtual, unit
pemroses grafis (GPUs) dan lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan berupa platform sebagai suatu layanan;
penyediaan sistem manajemen ancaman keamanan, yaitu, pemantauan dan pelacakan kerentanan keamanan dan masalah
dalam produk piranti lunak komputer, Internet, dan jaringan komputer; penyediaan situs web yang menampilkan video yang
tidak dapat diunduh di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi; penyediaan suatu situs
web yang menampilkan webcast, webinar, webmaster, studi kasus, file audio, dan video online dalam bidang komputasi
awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing; penyediaan waktu akses ke
Internet dan database komputer online; penyewaan central processing unit (CPU), pembawa data, hard disk drive, peralatan
penyimpanan data, peralatan periferal komputer, pembawa data magnetik; penyewaan central processing unit (CPU),
pembawa data, hard disk drive, peralatan penyimpanan data, peralatan periferal komputer, pembawa data magnetik;
penyewaan komputer; penyewaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer; penyewaan perangkat lunak
komputer untuk mengembangkan materi pendidikan online; penyewaan perangkat periferal untuk komputer; perancangan dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer terkait dengan pernikahan; perancangan dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
kendaraan bermotor; perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk
mengakses, menelusuri, dan mencari basis data online; perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan
perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan
di bidang  perancangan dan pengelolaan program pendidikan; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API); perangkat lunak sebagai layanan
(SaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses, memantau, melacak, mencari, menyimpan, dan
berbagi informasi tentang topik-topik yang menjadi minat umum, perjalanan, kegiatan rekreasi, makanan dan minuman, dan
restoran; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) untuk kontrol dan pemantauan jaringan komputasi awan dan
perangkat Internet of Things (IoT); perangkat lunak sebagai suatu layanan, yaitu, penyediaan superkomputasi dan platform
permainan berbasis awan; perangkat lunak sistem operasi yang tidak dapat diunduh yang menampung aplikasi perangkat
lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; platform
berbentuk layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses, menjelajahi, dan mencari basis
data online; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengiriman pesan
elektronik dan transmisi audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan
platform perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengatur pengguna yang menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online terkait dengan industri otomotif; platform sebagai layanan (PaaS)
yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API); platform
sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses, memantau, melacak, mencari,
menyimpan, dan berbagi informasi tentang perjalanan, kegiatan rekreasi, makanan dan minuman, dan restoran; program
komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses dan melihat infrastruktur dan sistem jaringan
komputer; program komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses, menavigasi, menjelajahi, dan
mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer; program manajemen resiko keamanan
komputer; rekayasa perangkat lunak, termasuk melalui jaringan komputer global; saran, informasi, dan konsultasi sehubungan
dengan jasa-jasa di atas, yaitu, konsultasi keamanan komputer, konsultasi komputer dalam bidang keamanan komputer,
konsultasi teknologi informasi, saran yang berhubungan dengan desain perangkat keras komputer dan saran teknis
sehubungan dengan operasi komputer; sertifikasi layanan pendidikan; superkomputasi berbasis awan yang menampilkan
perangkat lunak untuk digunakan dalam bidang kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam,
komputasi berkinerja tinggi, komputasi terdistribusi, virtualisasi, pembelajaran statistika, dan analitik prediktif===
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : NAVY, BACKGROUND PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan)

di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu roda; Hubungan dengan
lembaga internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil
dan menengah; Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi
permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga,
liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar
interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik
dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi
mengenai film dan acara televisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya,
rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran,
televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman
hiburan; Jasa pelatihan dan pendidikan barista; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan,
film, teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara
olahraga; Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu program multimedia yang sedang
berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa
pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer;
Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa
pendidikan untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu,
menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa penerbitan elektronik,
yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi
fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan
penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif
untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa
hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang
ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa
hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film
bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus
televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang
sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan
pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan,
yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan
komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan;
penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan
buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan
yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan
elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan
penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan
dan kebudayaan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman; Jasa penyediaan  informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan olah raga, pendidikan
dan kebudayaan; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif
dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan,
hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi,
dan acara olahraga; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga,
pendidikan dan acara budaya; Layanan bantuan untuk mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial,
kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan hiburan dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan
radio yang berkelanjutan  dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan pertandingan basket secara
langsung; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen; Layanan konsultasi yang berkaitan
dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan
pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan
yang berkaitan dengan kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang
dikendalikan dari jarak jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang
berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard,
hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di
bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan
para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang berkaitan
dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan
komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring
(online); Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan
musik; Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan
manajemen proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan
kebugaran; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para pengusaha di bidang
usaha; Memproduksi program untuk pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mengadakan pendidikan dan pelatihan
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dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara; Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengatur dan menyelenggarakan
konferensi, pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan
merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Mengatur
konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan,
drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan informasi hiburan
dan pendidikan; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Pelatihan aktifitas air seperti
pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen bedah;
Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan,
olah raga dan budaya; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemondokan untuk keperluan
pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online; Pendidikan;
Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan
kontrol diabetes; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik
penggerak 4 roda (4WD) dan teknik mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan
berkendara, dan tanggung jawab lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang
disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh
institusi akademik; Pendidikan; penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan,
kecantikan dan perawatan pribadi; Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Pengaturan dan
penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar, simposium,
seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Penyediaan informasi
mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi pendidikan di bidang penyerapan karbon
dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan
publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan bahan pendidikan dan
pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi
(pendidikan dan hiburan), pengguna permainan elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain;
Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan; akademi
(pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang
beladiri KYOKUSHINKAI; analisa statistik untuk tujuan pendidikan; deteksi plagiarisme untuk tujuan pendidikan; expo
mengenai kesenian, kebudayaan,  dan pendidikan; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan,
aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan
even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; informasi pendidikan; informasi yang
berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi
nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau
Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; jasa Pendidikan
pelatihan animasi; jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan
pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan,
kursus, dan pendidikan di bidang olahraga, evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pendidikan Sekolah
Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan
program di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan
pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi
termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan
pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan,
yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus
pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau,
memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat
elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan
pendistribusian materi kursusnya; jasa perencanaan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik; jasa-jasa informasi studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan,
mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar pendidikan,  manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa
pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan menyelenggarakan
presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan
penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan
pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara)
hiburan dan pendidikan; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan wisata;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan pendidikan; konsultasi yang
berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan
personalia; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan game disediakan secara online
dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan
film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi,
ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan informasi
pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi
pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pendidikan dalam bentuk
kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan
dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan
pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu,
menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
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manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan
dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran yang
disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan
teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konstruksi sistem komputer;
layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan
permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan
dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau
pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan terminal komunikasi melalui jaringan komputer
atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan
oleh sekolah; layanan pendidikan jasmani; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan,
inspeksi, pengujian dan pengendalian; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa
sentrifugal pasir; layanan pendidikan yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan
peralatan dan instrumen medis; layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran
dan transmisi elektronik; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten
kebutuhan khusus; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang
disediakan oleh sekolah menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh universitas; layanan pendidikan,
khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan,
pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya;
layanan pendidikan, kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan
hiburan; layanan pendidikan, yaitu penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak
komputer; layanan pendidikan, yaitu pengetahuan mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan
konferensi dan seminar di bidang kecerdasan buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program
di bidang manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar
yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat
diunduh di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang
manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang
manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya
di bidang kesehatan dan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di
bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon
dan gas rumah kaca lainnya memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di
bidang pertanian memberikan pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan
lokakarya di bidang eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan
berkala selain untuk iklan atau publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pengajaran dan
pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak disediakan oleh institusi akademik; layanan
pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show pendidikan, konferensi pendidikan
dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan jaringan virtual; lembaga pendidikan;
manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda;
melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya;
melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan tur berpemandu untuk tujuan budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan
pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu
untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya
yang dipandu untuk tujuan pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang
memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan,
hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur
dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan
kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan konferensi
pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan
budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah,
seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya
[pendidikan], kongres, seminar, kursus pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengorganisir dan
melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya
dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; menyediakan bahan-bahan
seni dan kerajinan dan bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang
membutuhkan dan kurang mampu [layanan amal]; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan
pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan
masyarakat; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan serta acara untuk anak-anak; menyediakan
kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
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yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan papan dan penginapan untuk
siswa asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan sumber daya online untuk pengembang
perangkat lunak (pendidikan); menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang
dewasa; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan;
menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran di bidang
hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi pertunjukan pendidikan;
organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pelatihan dan pendidikan untuk
penggunaan peralatan dan instrumen medis; pemberian, penyerahan dan pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan
pendidikan; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media
elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang,
olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor,
musik, hewan, dan minat manusia; pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan
pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan
pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan
dengan konservasi alam dan lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan
sumber daya alam; pendidikan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis;
pendidikan di bidang musik dan hiburan; pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan
yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerbitan materi pendidikan; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,
jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik;
pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengujian pendidikan; penilaian atas
karya untuk tujuan pendidikan; penyebaran materi pendidikan; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan
informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler untuk tujuan hiburan, olahraga
dan pendidikan.; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah;
penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola
basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-
jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan
renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa
perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan seminar pendidikan;
persiapan kursus dan ujian pendidikan; produksi dari pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui
televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser, cakram komputer dan sarana elektronik; produksi film
rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan
untuk iklan atau publisitas; produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; program acara
pendidikan; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; ujian
pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2021 23:30:14
540   EtiketDID2021054499

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Panjang No.128, Lantai 5, RT.5/RW.1, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan
Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11520, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Kelaskita Edukasi Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kelaskita
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : NAVY, BACKGROUND PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Aplikasi mobile berupa video,

suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan bahasa; Aplikasi mobile yang dapat didownload untuk menciptakan,
mengedit, meng-upload, memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip
video, dan teks melalui internet; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
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budaya dan kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks,
gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan,
makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten
multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk ruang obrolan electronic dan papan buletin; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk surat elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan pengiriman data, gambar, dan dokumen, audio, video
dan multimedia lain secara elektronik; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan
dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, media sosial, berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar,
dan multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam
komunikasi group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks dan
gambar; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk menulis pesan, berbagi video gambar,
konten multimudia; Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri (entry) teks dan karakter prediktif dan
korektif; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis; Aplikasi
perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol secara mandiri,
navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi perangkat lunak
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari
instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak
komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk agen virtual
digital, sistem prediktif, pembelajaran mesin, otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter, aplikasi
komputasi visual, virtualisasi pengetahuan, robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk monitor-
monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-
oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau
bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan
pencucian pakaian; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi peranti lunak yang dapat
diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang
fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan
bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek
status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan
ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal
perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi
pesan telepon; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Aplikasi program komputer untuk manajemen usaha peternakan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
menyediakan akses ke informasi perawatan kesehatan dan profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan
pemeriksaan dan konsultasi jarak jauh dengan dokter dan profesional perawatan kesehatan; Aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk merencanakan perjalanan, menerima informasi perjalanan, cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan
keamanan, menerima peringatan keamanan, dan alat konverter mata uang; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang
digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio,
video dan file audiovisual.; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan transaksi perbankan; Aplikasi telepon genggam yang
diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan
menghasilkan dokumen polis asuransi; Aplikasi yang mobil dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemrosesan,
pemeriksaan kembali dan penyuntingan data dari jam tangan pintar dan alat yang mobil yang menampilkan sistem pemosisian
global, kompas, barometer, altimeter, pedometer, meter detak jantung, accelerometer dan termometer; Aplikasi-aplikasi seluler
yang dapat diunduh untuk pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Chips/ kepingan komputer dengan
piranti lunak yang ditanamkan untuk mengalihkan aplikasi; Perangkat keras komputer, komputer tablet, peralatan
telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu,
unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi lainnya; Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler, yaitu perangkat
lunak untuk perangkat layar sentuh yang digunakan untuk memasukkan data, teks prediktif, teks korektif, dan memasukkan
teks berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi,
memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer,
pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat
diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi, skema keanggotaan,
skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
yang berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu akun; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel
pintar; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis
layanan penyewaan kendaraan penumpang; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna
untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan orang di depan pintu; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat
diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mempromosikan jasa pihak lain; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Perangkat lunak
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komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan
penjual barang dan jasa; Perangkat lunak komputer dan program komputer yang dapat diunduh untuk manajemen database,
membuat lembar lajur (spreadsheet) elektronik, mendesain, membuat, mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan,
email, memasukkan ke dalam kalendar, manajemen kontak, membuat grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen
dokumen, pemrosesan kata, mengirim pesan instan, protokol suara melalui internet (VOIP), konferensi video, konferensi
audio, menggunakan bersama-sama aplikasi, memastikan keamanan jaringan komputer, dan menyediakan deteksi dan
pencegahan intrusi jaringan komputer; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang
terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses
aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak
jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi
risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi; Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-
barang kebutuhan bayi; Perangkat-perangkat lunak computer dan perangkat-perangkat keras computer dalam telepon
genggam yang memungkinkan pemutaran dan  unduhan aplikasi perangkat lunak; Peranti lunak aplikasi yang dapat diunduh
yang menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu; Perluasan, alat dan utilitas sistem
komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi untuk menghubungkan komputer pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi
dan aplikasi jaringan komputer global; Piranti lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi,
berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet;
Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas
berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Piranti
lunak untuk melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan
komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen
kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi; Platform arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi
aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul
gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu
pada topi dan modul jaringan sensor; Probe untuk penguji sirkuit terpadu, semikonduktor dan jaringan telekomunikasi, alat dan
instrumen  elektronik, elektronik opto, fotonik, dan penguji skala nano, sinyal, gambar dan pengukur, yaitu amplifier,
attenuator, filter dalam bentuk pengolah sinyal yang berfungsi untuk menghilangkan komponen frekuensi yang tidak diinginkan
dari sinyal, untuk menambahkan yang diinginkan atau keduanya, mengondisikan dalam bentuk alat yang digunakan untuk
persiapan sensor sinyal output untuk pengolahan, konverter, mixer dalam bentuk perangkat untuk membuat frekuensi baru
dari dua atau lebih sinyal untuk diaplikasikan, modulator dalam bentuk peralatan untuk memvariasikan satu atau lebih sifat
gelombang periodik untuk membawa sinyal, demodulator, prescaler, pembagi dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan
sebagian dari sinyal dalam saluran transmisi ke port yang memungkinkan sinyal porsi untuk digunakan pada sirkuit lain,
penggabung dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sinyal di port ke dalam sinyal yang sudah ada dalam saluran
transmisi, isolator dalam bentuk peralatan 2 port non-resiprokal yang memungkinkan sinyal untuk melintas hanya dalam satu
arah, sirkulator dalam bentuk peralatan multi-port non-resiprokal di mana sinyal yang memasuki port apa pun ditransmisikan
hanya ke port berikutnya secara rotasi, pembatas dioda terpadu, sakelar dan router untuk melakukan pembangkitan sinyal,
pengolahan sinyal, penguatan sinyal, konversi sinyal dan kontrol sinyal; Software aplikasi komunikasi melalui internet; alat
pengembangan perangkat lunak untuk mengaktifkan aplikasi perangkat lunak seluler untuk mengakses layanan backend,
yaitu, penyimpanan data, pemberitahuan push, dan manajemen/pengelolaan pengguna; alat untuk pengembangan piranti
lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet dan antarmuka klien; alat untuk pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti
lunak untuk pengujian aplikasi; antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk digunakan
dalam membangun aplikasi perangkat lunak; antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)]
untuk perangkat lunak yang memfasilitasi jasa/layanan online untuk jaringan/jejaring sosial dan untuk pengambilan,
mengunggah, mengunduh, mengakses dan manajemen data; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon
pintar; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak
berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; aplikasi perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel
pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi
perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, yang dapat di unduh; aplikasi perangkat lunak
metronom yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak untuk  perangkat elektronik
seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler,  telepon selular,  ponsel pintar, konsol permainan genggam,
komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat
seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring sosial melalui
internet; aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan
melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan
dengan melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar ke
pekerjaan; aplikasi perangkat lunak untuk pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, data waktu
karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, dan data perusahaan, dan untuk manajemen personalia, dan untuk
pengelolaan perangkat seluler, yaitu, aplikasi perangkat seluler, sistem operasi seluler, keamanan pengguna, dan keamanan
aplikasi perangkat lunak; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis
pasien; aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengakses situs web di mana pengguna dapat memposting peringkat, ulasan, dan rekomendasi pada daftar real estat liburan,
akomodasi sementara, acara, lokasi, bisnis, layanan, dan kegiatan di bidang hiburan, perjalanan, pariwisata, dan restoran;
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan transportasi, perjalanan, dan restoran;
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak yang dipasang pada komputer pribadi
untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk Drive); aplikasi perangkat lunak yang
memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan.; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan
komputer; aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan
elektronik, mobile dan online; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi seluler; aplikasi seluler
yang dapat diunduh untuk digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras
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komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi,  perangkat periferal komputer,
pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas
dan komputer tablet; aplikasi untuk pembayaran parkir; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk
digunakan dengan perangkat seluler; dompet elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; kartu
cip terkode, dan kartu cip elektronik kosong untuk memproduksi dan memasukkan aplikasi ke dalam terminal pengguna;
kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan
perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk membuat perangkat lunak dan
aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang terhubung internet, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; komputer, perlengkapan periferal komputer, hard disk
drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan buatan; peralatan ilmiah untuk digunakan pada
aplikasi diagnostik; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah
ortopedi yang terdiri dari bantalan EKG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone)
dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan
mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan nirkabel broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi
untuk jaringan nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga ke, dan
memungkinkan transmisi video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses dan
terminal telepon seluler, stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan
switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients
and servers), multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching
circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses,
pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi
telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan
gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; perangkat lunak aplikasi;
perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item barang virtual;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk
item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan
latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness);
perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness)
perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat lunak
untuk mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau memperkuat suara sekitar atau menutupi kebisingan; perangkat
lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat
pengembangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang
dapat diunduh untuk digunakan pada telepon seluler, yaitu, perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke
permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial online; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk
telepon seluler yang memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris,
jam tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi
produk; perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi permainan
gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan pada perangkat
seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan akses ke sumber daya manusia, informasi penggajian, karyawan, dan data
perusahaan, memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, informasi sumber daya manusia
dan penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data
keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja;
perangkat lunak aplikasi seluler untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak
aplikasi untuk layanan cloud computing; perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk
menyelidiki aplikasi yang mencurigakan dengan menggunakan mesin analisa berbasis cloud; perangkat lunak aplikasi untuk
smartphone; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak
computer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan crowd-sourcing dan statistik yang teragregasi
tentang keterpercayaan dan keamanan aplikasi perangkat lunak lain berdasarkan masukan dari pengguna; perangkat lunak
dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler untuk membuat, berbagi, menyebarluaskan dan
memposting iklan; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan perangkat keras untuk
mengelola informasi identitas, hak akses ke sumber daya dan aplikasi informasi dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak
komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial,
membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna;
perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting,
menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit,
mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi;
perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai
aplikasi pemrograman antarmuka (API), tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API);
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”);
perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan
aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu,
untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengakses,
menelusuri, dan mencari basis data, audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi
perangkat lunak secara online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain
konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer
untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dan aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan
kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan
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manajemen sistem komputer dan aplikasi.; perangkat lunak komputer yang dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan
pembuktian identitas pengguna; perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi paralel dan
melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat lunak
aplikasi seluler untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat lunak
pengembangan aplikasi; perangkat lunak tengah komputer, yaitu, perangkat lunak yang menengahi antara sistem operasi dari
suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu alat bergerak; perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi);
perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API);
perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan
pengintegrasian aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API)
untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak blockchain; perangkat lunak untuk
memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk
perangkat/alat komunikasi elektronik portabel, yaitu, telepon bergerak (mobile), telepon pintar (smartphones), komputer
genggam dan tablet komputer; perangkat lunak untuk mengembangkan, menyebarkan, dan mengelola aplikasi perangkat
lunak, dan mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas; perangkat lunak
untuk operasi dan aplikasi untuk perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup satu atau lebih transmisi, satu atau lebih
penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu,
menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan untuk menghubungkan perangkat dengan
internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk
komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk
aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan,
dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi perawatan medis
kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi
seluler dan aplikasi desktop untuk merekam data medis; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop
untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk
aplikasi seluler untuk jejaring sosial; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan
autentikasi identitas pengguna biometrik; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang
memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang
dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel; perangkat lunak, yaitu,
aplikasi yang menyediakan fungsionalitas jaringan/jejaring sosial; perlengkapan pengolah data tetap, dapat dipindah dan on-
board untuk digunakan pada kendaraan darat, udara dan laut sehubungan dengan keamanan forensik dan aplikasi transport
untuk aplikasi yang melibatkan aspek medis dan hukum; piranti keras komputer dengan piranti lunak yang tertanam untuk
mengalihkan dan router aplikasi (aplikasi yang dapat diinstalasikan pada sistem operasi sehingga system operasi tersbut akan
memiliki kemampuan seperti router); piranti lunak komputer cloud yang digunakan pada aplikasi, manajemen database, dan
penyimpanan data elektronik perusahaan; piranti lunak untuk memantau kinerja cloud, web dan aplikasi; piranti lunak untuk
menilai keamanan aplikasi; piranti lunak yang digunakan untuk menjalankan komputasi cloud yang berbasis aplikasi; piranti
lunak yang menyediakan akses berbasis web untuk aplikasi dan layanan melalui suatu web yang mengoperasikan sistem atau
portal antarmuka; platform berbasis website dan aplikasi; platform perangkat lunak untuk menyediakan program interface
untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data untuk pengembangan web dan pengembangan aplikasi situs
web; program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi
antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online)
untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah,
mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah,
mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program aplikasi cerdas, dapat
diunduh untuk terminal nirkabel ; program aplikasi untuk tujuan mempromosikan gaya hidup yang aktif dan kesehatan dengan
memberi penghargaan kepada pelanggan karena telah aktif dan mencapai sasaran  yang ditetapkan; program aplikasi yang
bisa diunduh untuk telepon seluler, komputer tablet dan komputer genggam untuk rencana asuransi jiwa dan kesehatan yang
mempromosikan kesehatan dan kebugaran dengan memberi penghargaan kepada pelanggan yang aktif dan mencapai
sasaran yang ditetapkan dengan diskon premi asuransi; program perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi
perangkat lunak computer, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; sakelar sensor, pengontrol sensor, sensor gerakan, sensor jarak, sensor jarak jauh dan sensor pengukur,
aparatus telemetri, perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan database; sistem aplikasi platform perangkat lunak
arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak
manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, yaitu, modem kendaraan router jaringan, pemancar-
penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi, yaitu, sirkuit
antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, yaitu, modul router jaringan yang
menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; software aplikasi utk
mengakomodasi segala kebutuhan chef (koki) dan lowongan kerja di bidang kuliner; terminal elektronik untuk keperluan
pengamanan permainan, lotre dan aplikasi taruhan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 09:53:35
540   EtiketDID2021054515

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BTN PERMATA HARJAMUKTI BLOK K5 NO6, RT 03 / RW 19, KEC. HARJAMUKTI,
Kota Cirebon, Jawa Barat, 45143

Sekar Dwijayanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Le Bliss Bouquet
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bunga potong; Rangkaian bunga kering; Rangkaian bunga kering untuk keperluan dekoratif; Rangkaian bunga segar

(buket); bunga alami; bunga kering; bunga, alami; bunga, kering, untuk dekorasi; karangan bunga alami; karangan bunga
kering; korsase bunga alami; kuntum bunga alami; tanaman dan bunga alami===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 09:54:40
540   EtiketDID2021054516

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA KELAPA NIAS BLOK GN NO.3, KEL. KELAPA GADING BARAT, KEC.
KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PAULUS TEJALAKSANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DINAMI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Alat sirkulasi udara yang terbuat dan bahan plat alumunium; Dispenser air;

Perangkat selaput dalam bentuk saringan–saringan untuk pemurnian air; Saringan untuk air minum; dispenser minuman,
listrik; filter air; filter elektrostatis untuk penyaringan air reverse osmosis; filter pemurnian air reverse osmosis; filter udara untuk
keperluan rumah tangga; filter untuk air minum; filter untuk air minum reverse osmosis; instalasi pemurnian untuk pembuangan
air; kartrid-kartrid saringan (filter cartridges) untuk pemurni air; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan
penyediaan air minum; peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air ultra murni; perlengkapan instalasi filter air
minum; saringan air.; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pemurni air; sterilisasi ultraviolet untuk pengolahan
air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 09:55:54
540   EtiketD222021054517

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kutukan Kulon RT.028/RW.012 Kel./Desa Ngadiluwih, Kec. Matesih, Kab.
Karanganyar, Prov. Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57781

ARIF FITRIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POWER GRACE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Emas, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi stamina yang mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 09:56:16
540   EtiketDID2021054518

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Margorukun 4/63, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60172
Moch. Syafii

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JOKO TOLE
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===sangkar burung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 10:01:54
540   EtiketDID2021054520

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sekuntum gg.Mawar 2, Sialang sakti, Kota Pekanbaru, Riau, 28292
Sri Purwaningsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIONDREX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan huruf warna hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air berkarbonasi; Air bio

energi; Air mineral; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dengan ozon; Air minum kesehatan berakali;
Air pegunungan; Ale dingseng dari minuman jus gingseng merah; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe
dari minuman jus jahe; Anggur (bir), tanpa fermentasi; Bahan dasar jus buah; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk ginseng
untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Eisbock (bir); Jus buah atau sayuran; Jus
buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus cranberry; Jus rumput laut; Jus sari buah-buahan; Konsentrat  jus
buah; Konsentrat  untuk membuat minuman; Konsentrat  untuk membuat minuman buah; Konsentrat untuk membuat jus buah;
Lemon (sirup); Minuman Perasa (essence) teh dan susu; Minuman bebas alkohol; Minuman berbahan dasar kacang;
Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan
jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman energi cetak 3D-
polycapsule; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis dan sereh; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang
mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman olahraga yang
diperkaya protein; Minuman rasa buah; Minuman sari kedelai; Minuman sari sayuran; Minuman serbuk jahe merah; Minuman
serbuk jahe putih; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman-minuman yang tidak beralkohol;
Sediaan untuk membuat air mineral; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sekoteng; Sirup; Sirup dan sediaan-sediaan
lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup, konsentrat, dan bubuk
untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman
olahraga; Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades [minuman
berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; air berperasa yang dibotolkan; air dalam kemasan; air glasial; air mineral [minuman]; air
mineral berperisa; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dengan kandungan mineral; air minum dengan rasa; air
minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air minum dengan vitamin; air minum suling; air murni (minuman); air
soda (berkarbonasi); air tonik; ale jahe kering; bir berbahan dasar buah; bir jagung; bir rasa buah; bubuk untuk membuat
minuman; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman
ringan; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; cola [minuman ringan]; craft
(bir); dark (bir); draught (bir); ekstrak buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak must
(buah) tanpa fermentasi; esens untuk membuat minuman tanpa-alkohol, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk
membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat minuman; jus anggur; jus belimbing;
jus buah; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk
digunakan dalam persiapan minuman; jus kurma madu; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus mangga;
jus melon; jus nanas; jus pepaya; jus persik; koktail buah, tanpa-alkohol; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat
minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat yang digunakan dalam persiapan
minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; labu buah; limun; minuman
air perasan buah dan jus buah; minuman asam laktat (produk buah, non-susu); minuman asam laktosa; minuman berbahan
buah atau sayuran; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar kelapa;
minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu;
minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berenergi; minuman berenergi yang mengandung kafein; minuman
berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman
buah; minuman buah asam jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman buah beku; minuman buah
dan jus buah; minuman buah es; minuman cincau; minuman dari rumput laut; minuman dengan kadar alkohol rendah;
minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman energi; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-
polycapsule; minuman es buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar
sayuran; minuman guarana (sejenis maple); minuman isotonik; minuman jahe; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan
medis; minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah
tanpa-alkohol; minuman jus cranberry; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus tomat;
minuman kolang kaling; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman nata de coco; minuman non-obat mengandung nutrisi
dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga; minuman penambah nafsu makan, tanpa-
alkohol; minuman rasa berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman
ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman
sari apel; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi;
minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman

Halaman 235 dari 356



tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman tanpa-
alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya
dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu;
minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air
minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah
tenaga dan minuman untuk olah raga; nektar buah, tanpa-alkohol; orange squash (sirup); pastilles untuk minuman boba;
punch buah, tanpa-alkohol; root beer (minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sari buah apel, tanpa-
alkohol; sari buah tanpa alkohol; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; serbuk digunakan dalam persiapan minuman air
kelapa; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; sirup; sirup buah untuk membuat minuman; sirup
dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup green tea;
sirup red tea; sirup rempah; smoothie; smoothie (sari sayuran); smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; soda krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 10:07:49
540   EtiketDID2021054521

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: OMC Chambers, P.O Box 3152 Road Town, Tortola British Virgin Islands
Diamond Quest Ltd (BVI)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAAT Big Clouds & lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SAAT Big Clouds & Lukisan = merupakan suatu penamaan;

“Big Clouds” berasal dari bahasa Inggris, yang berarti “awan besar”
591 Uraian Warna : Hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang keperluan perokok; asbak untuk perokok; filter rokok; kertas rokok; korek api; kotak rokok; rokok;

tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 10:08:29
540   EtiketJID2021054522

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Alfa Garden 18, RT 001, RW 001, Kota Bandung, Jawa Barat, 40293
DEFI WALUYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DONHALU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hijau, Kuning, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng,

ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; kedai ayam goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 10:11:32
540   EtiketDID2021054523

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: OMC Chambers, P.O Box 3152 Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Diamond Quest Ltd (BVI)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAAT Sub-Ohm & lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih.
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511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang keperluan perokok; asbak untuk perokok; filter rokok; kertas rokok; korek api; kotak rokok; rokok;

tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 10:14:33
540   EtiketDID2021054524

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 6-21 , Shy-Shan, Dah-Tsuoh Li, Chunan, Miaoli County 350 , Taiwan (R.O.C.)
UNION MATERIAL CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dr. Pulley
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===komponen transmisi untuk kendaraan darat; kopling untuk kendaraan darat; puli sabuk untuk kendaraan darat; transmisi

untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 10:24:50
540   EtiketDID2021054525

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. De Rumah kav 33 , Kota Malang, Jawa Timur, 65113
H Mochamad Rifki Arief

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AL ANSA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 10:26:04
540   EtiketDID2021054526

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rome 2 No. 15 RT.013/RW.007, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

LEONARDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHIO MIE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Beras; Beras basmati; Beras

jepang; Beras organik; Beras shirataki; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Cimi-Cimi (kue kering); Daun sirih
kering (rempah-rempah); Ekstrak rempah-rempah; Emping (kerupuk dari melinjo); Gambir (Rempah-Rempah); Garam meja;
Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-
rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Kakao; Kecap; Keju gembung [camilan jagung]; Keripik dan kerupuk
berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan; Kerupuk
Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa;
Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan rasa; Kopi
Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung
tempe; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Ladran (Kue Kering); Mie; Mie Celor; Mie Korea; Mie Sagu; Mie beras cina;
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Mie jepang; Mie shirataki; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu,
vinaigrettes, mayones; Produk-produk kakao ; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry; Roti, sandwich, biskuit; Saffron
(rempah-rempah); Sambal Terasi; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan rempah-rempah; Seduhan dari rempah-
rempah; Stik Keju; Tepung Jawawut; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung ketan; Wafer (kue); beras analog; beras hitam;
beras ketan; beras merah; beras putih; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; biskuit; bola keju gembung [camilan jagung];
bola-bola ubi; brondong jagung; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-
rempah]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; camilan jagung rasa keju;
campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran rempah-rempah; cengkeh [rempah-
rempah]; coklat batangan diisi; cuka; es krim; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau
penyedap untuk makanan atau minuman; gula; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; kari [rempah-rempah]; kayu
manis [rempah-rempah]; kembang gula; kerang kue kering; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan;
kerupuk getas udang; kerupuk graham; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak; kerupuk rambak; kerupuk
singkong; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; kopi rempah; kue basah; kue beras
[kukus dan dibungkus daun]; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue, biskuit, kue
kering; kukis (kue kering); makaroni [kue kering]; mie Cina; mie beras; mie goreng; mie instan; mie kering; mie soba; mie soba
instan; mie telur; mie tepung; minuman berbahan dasar coklat; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit,
temulawak); misoa; produk-produk kopi; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; rempah-rempah kue;
rempah-rempah yang mengandung kelor; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti*; rugelach [kue kering]; saos; saus tiram
[sambal]; senbei [kerupuk nasi]; sohun; sopapillas [kue kering goreng]; spiced cookies (kue kering); stick cumi (kerupuk); stick
kerang (kerupuk); teh bubuk; teh melati; tepung Hunkwe; tepung beras; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kedelai;
tepung kentang untuk makanan; tepung roti; tepung sagu; tepung tapioka; tepung terigu; terasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 10:29:37
540   EtiketDID2021054527

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RDTX Tower, Lantai 11, Unit 1106, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. E-IV, Kuningan,
Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT Alumak Teknologi Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Aspire
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa akunting; Penyediaan informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan;

administrasi skema loyalitas dan insentif; layanan analitik bisnis; layanan penagihan bisnis; manajemen bisnis; manajemen
informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan
pelacakan; persiapan dan analisis laporan keuangan untuk bisnis===
===Analisis data keuangan; Jasa dompet elektronik (jasa pembayaran); Jasa perbankan; Jasa transaksi monitari; Layanan
konsultasi yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Layanan perantara keuangan; Layanan rekening bank; Transaksi
pembayaran elektronik dengan memindai kode QR atau kode batang (Barcode); Transfer dana electronik melalui jaringan
komunikasi global; anjak piutang; jasa informasi dan konsultasi keuangan; jasa kartu debit; jasa kartu kredit; jasa keuangan;
jasa pemindahan dana melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa transfer mata uang asing; jasa/layanan transaksi
keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen aset keuangan; layanan kredit dan pinjaman; layanan
pembayaran administrasi; layanan pembiayaan; layanan pemrosesan pembayaran; layanan pemrosesan pembayaran
elektronik; layanan perbankan elektronik; penerbitan dan penebusan token nilai; penerbitan kartu prabayar elektronik; transfer
dana elektronik; transfer elektronik mata uang virtual===
===Kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak
komputer untuk sistem akuntansi; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan;
perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komunikasi
komputer yang mengizinkan pelanggan untuk mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank.; perangkat
lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain; perangkat lunak untuk mengakses informasi keuangan
dan data pasar dan tren===
===Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memproses
pembayaran elektronik; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online, yaitu,
platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; penyediaan perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 10:32:57
540   EtiketDID2021054528

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kalijudan Regency 19 RT.006 RW.003 Kel. Kalijudan, Kec. Mulyorejo, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60114, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60114

Putri Indah Kumala Sari

Halaman 238 dari 356



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYB Kasturi bidara
Merek Kata dan Lukisan

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap
untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan

Halaman 239 dari 356



kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik
untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik];
lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk
keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah
untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk
tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak
kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan
kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih
untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah
matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu
semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika;
mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan
(beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik;
paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik;
pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan
kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan
kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung
obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive
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untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit
wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk
keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk
kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik);
produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk
keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo,
shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan
wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik
tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan
sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit;
sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan
mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias
artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem,
exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan
matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik;
sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti
pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata
rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi
untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat
bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik;
susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk
keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV
definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi
tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk
keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu
kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion
kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik;
toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk
keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian,
minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 10:35:36
540   EtiketDID2021054529

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MEDOKAN SAWAH TIMUR IV/50 H RT 006/RW 001, Kota Surabaya, Jawa Timur,
60295

IKA LARASATI SUGENG, S.KEP., NS. M.KEP.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RADESKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan

Halaman 241 dari 356



591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk perawatan kulit; make-up [kosmetik]; serum kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 10:37:58
540   EtiketDID2021054530

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEBUN RAYA RESIDENCE III BLOK O NO. 17 RT. 004/009 KEL. PASIRKUDA
KEC. KOTA BOGOR BARAT KOTA BOGOR JAWA BARAT 16119, Kota Bogor,
Jawa Barat, 16119

N. IIS DEWI HERLINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ayubia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-

barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis,
cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari
kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak
muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk
(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik, yaitu sediaan
untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik);
Krim pembersih (kosmetik); Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Losion pelembab (kosmetik); Lotion
daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik);
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker
untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab
mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik);
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk
mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel
tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan
& bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan
kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan
minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan
kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik);
Toner wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; basma [pewarna
kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik;
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan
kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk
wangi untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap
untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kertas untuk
penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk
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bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak
mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik non-
medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya;
kosmetik tanpa obat; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat
untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir;
kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk
leher; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik
yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang
dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik
yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik,
yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik,
Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk
tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan lotion kosmetik; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan
kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan
kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang
[kosmetik]; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim
tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan
kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak pelembab untuk
penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk
penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan
kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku
[kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; paket masker untuk keperluan
kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih untuk kuas
kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan
kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik;
pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku
[kosmetik]; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk
perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik;
sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit
pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur
[kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik
untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan
kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh;
sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh,
untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-
sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit
(kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
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sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari [kosmetik]; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya
untuk digunakan pada kulit; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV
definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi
tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan
losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut
untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 10:44:36
540   EtiketJID2021054531

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRIYA PESONA ASRI F-50 MEDOKAN AYU, SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60295

RAHMAT PATNO JUHLAN SINAGA, ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BENGKEL IJO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa- jasa dibidang bengkel kendaraan; ganti oli kendaraan bermotor; jasa bengkel kendaraan bermotor; jasa perbaikan

kendaraan; pemeliharaan kendaraan; perawatan, servis dan perbaikan kendaraan; perbaikan atau perawatan kendaraan
bermotor roda dua; perbaikan atau perawatan kendaraan bermotor roda dua dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dan bagiannya serta mesin untuk kendaraan bermotor dan
bagiannya; perbaikan kendaraan; perbaikan mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 10:50:33
540   EtiketDID2021054532

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kalijudan Regency 19 RT.006 RW.003 Kel. Kalijudan, Kec. Mulyorejo, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60114, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60114

Putri Indah Kumala Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YESNOW MISK THAHARAH
Merek Kata dan Lukisan

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 10:50:44
540   EtiketDID2021054533

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH.M. Usman No 22 A RT 005 RW 002 Kukusan, Kota Depok, Jawa Barat, 16425
DR. IR. Ahmad Indra Siswantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mobile Refinery & Power Plant ( Penyulingan dan pembangkit listrik yang mobile)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Huruf MRPP berwarna hitam kecuali tulisan Refinery berwarna biru, Power Plant berwarna kuning. Gambar api berwarna biru

muda, biru tua, dan hijau dan gambar petir berwarna kuning.
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin-mesin dan peralatan-peralatan untuk proses kimia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 10:52:56
540   EtiketDID2021054534

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri MM 2100, Jl. Sulawesi Blok M No. 27, Gandamekar, Cibitung,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT. URC INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JACK'N JILL MAGIC CHIPS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, BIRU, KUNING, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gula-gula kacang; Karamel gula-gula; Keju

gembung [camilan jagung]; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum;
Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kue Bolu Panggang; Kulit won ton (pangsit); Makanan penutup berbahan dasar
sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta
atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan
yang terbuat dari tepung kentang; Pretzels (kue); Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kue dan kembang gula; Roti,
kue pastry dan gula-gula; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; biskuit-biskuit; bola keju
gembung [camilan jagung]; camilan jagung gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu; campuran makanan ringan yang
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terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; corn curls [camilan jagung kembung rasa rasa]; custard [makanan penutup
panggang]; es gula; gula-gula; jeli buah [gula-gula]; kembang gula; keping cokelat; kepingan kayu alami (panggang)
ditambahkan ke anggur untuk meningkatkan rasanya; keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik
butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik permen untuk
dipanggang; keripik taco; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kerupuk; kue pretzel;
makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar oat;
makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan
ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan
berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan
ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan
ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan yang dipanggang; nachos [keripik tortilla]; nasi gembung; panekuk yang
dipanggang; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; pretzel berlapis cokelat; pretzel berlapis yogurt [gula-gula];
sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; wafer; yoghurt beku (es permen)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 11:01:55
540   EtiketDID2021054535

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505
DC COMICS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DC WORLDS COLLIDE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : DC WORLDS COLLIDE = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris kaca mata, yaitu, tali dan rantai untuk kaca mata yang dapat menahan gerakan dari pemakainya; Aplikasi

mobile yang dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks, gambar, konten multimedia dan video di terkait
peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Kesing untuk
membawa computer; Kotak untuk telepon seluler; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan
earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); alas mouse; aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh];
bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam; helm pelindung untuk anak-anak; jam tangan pintar; kacamata; kasing untuk
kacamata hitam dan kacamata pelindung; keyboard komputer; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar,
kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box; media yang direkam
dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; membawa
kasing dan wadah untuk lensa kontak; mouse komputer (tetikus komputer); pakaian selam, masker penyelam, sumbat telinga
untuk penyelam, klip hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernapasan untuk
berenang di bawah air; perangkat audio nirkabel yang berbentuk earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan
dilubang telinga), earphone dan headphone nirkabel untuk digunakan dengan jam tangan pintar dan pelacak aktivitas yang
dapat dipakai; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat lunak untuk memutar video, komputer dan
permainan online; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga; permainan gawai gerak yang dapat
diunduh; permainan telepon, yaitu, permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk telepon seluler; rekaman audio dan
visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara langsung, hiburan
animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer; stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 11:10:35
540   EtiketDID2021054536

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Centre Point Blok C No.2, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam,
Kepulauan Riau, 29461

Jaafar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLDEN EAGLE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras pratanak; beras analog;
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beras hitam; beras ketan; beras merah; beras putih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 14:57:19
540   EtiketJID2021054656

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Melati Raya No. 41 Dukuh Tambak Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

PT. DIANASAKTI SURYAPLASTIK INDUSTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIANA dan Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa ekspor impor; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah

tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; administrasi urusan bisnis;
layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan iklan dan pemasaran online;
layanan pemesanan online; manajemen penjualan; melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan acara promosi;
pemasaran media sosial; pengembangan strategi bisnis; perencanaan strategis bisnis; promosi online jaringan komputer dan
situs web; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 14:59:15
540   EtiketDID2021054657

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga Dua Dalam Blok H2 No. 10, RT.001 RW.012, Kel. Mangga Dua Selatan,
Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

CV SWISTAR MAKMUR MESINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SWISTAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT UNTUK MEMASUKAN BENANG DALAM LOBANG JARUM; Alat pelubang; Setrika Uap yang dihasilkan dari gas;

Setrika listrik; Tang; alat pemotong [alat-alat tangan]; gunting*; obeng, non-listrik; pisau *===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:00:11
540   EtiketDID2021054658

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLUIT KARANG AYU BLOK A1 UTARA NO.8-9-10, KELURAHAN PLUIT, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT ZELING INDONESIA TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SMILE GODDESS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU; KUNING; MERAH MUDA; ORANYE; HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana; G-string; Ikat pinggang; Syal untuk menutup kepala; T-shirt cetak; dasi; fedoras; gaun; jaket [pakaian]; kaus kaki;

mantel; masker tidur; pakaian; pakaian dalam; sandal; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sweater ringan;
topi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:02:11
540   EtiketDID2021054660

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kutisari Indah Selatan I/80-82, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
LUTANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUMILON
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Membran atap PVC; Pipa Plastik; Pipa talang bukan dari logam; Strip berlapis dari bahan plastik (PVC) untuk aplikasi

untuk bekerja permukaan, perabotan tepi atau panel dekoratif untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi.; katup air-
pipa, bukan dari logam atau plastik; pipa air, bukan dari logam; pipa bawah tanah kaku, bukan dari logam; pipa bercabang,
bukan dari logam; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; pipa saluran,
bukan dari logam; pipa selokan, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:04:35
540   EtiketDID2021054661

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BABAKAN SUKAMULYA RT. 001 RW. 009 KEL. PASANGGRAHAN KEC.
UJUNGBERUNG , Kota Bandung, Jawa Barat

ARI KENDA NATADIKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARGENTUMION+
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : WARNA HITAM, PUTIH, DAN KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet

untuk pakan ternak; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan
medis; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan
medis; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein
susu, atau konsentrat protein whey; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Implan kulit
biologis, yaitu, larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Kasein untuk suplemen diet; Makanan batangan pengganti
makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan
kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak;
Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi
untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen
diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis
(food suplement); Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu);
Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan
berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk
keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat;
Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman
kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit
asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat;
Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman
suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan
lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa
pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk
digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis; Minuman
untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita dan mengencangkan
vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet;
Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung
vitamin untuk kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; Produk
pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam
bentuk bubuk; Protein untuk suplemen diet; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan
tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet
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dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan
medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan
peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik;
Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen
diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen
diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen diet, nutrisi,
vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-
melahirkan, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam
bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen
makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal
organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk
mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi
manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet);
Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen
makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan
untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk
menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan
tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro;
Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi;
Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen
nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi
manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen tambahan nutrisi;
Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis);
Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi untuk anemia karena
kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis;
Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan
penggunaan medis; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan,
Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon,
minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-
koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung
obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk
pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan
tambahan yang mengandung gizi dalam bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan
minuman-minuman yang mengandung gizi yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan
yang mengandung karbohidrat tinggi yang dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan
kedokteran; acai powder, suplemen diet; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk
makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi
pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi;
anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk
keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan-bahan yang mengandung
gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan];
bar energi suplemen gizi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen
makanan diet; bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok
(protein shakes); campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan medis; campuran
minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman pengganti
makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah;
campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran
minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran minuman
suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis;
campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk suplemen diet;
gula susu [suplemen gizi]; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; homeishu [minuman
keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; kasein untuk suplemen diet; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi];
makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian
medis) dalam berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan/minuman suplemen kesehatan; memberi makan
suplemen untuk keperluan dokter hewan; mineral dan suplemen mineral; minuman bervitamin; minuman diet untuk bayi yang
diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk penggunaan medis; minuman
diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; minuman diet
yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan
medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan; minuman jus
buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan
anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan yang mengandung ginseng;
minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk
detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman
keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis;
minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral
dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; minuman segar daun kelor (jamu);
minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi,
bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet; minuman
tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis; minuman
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tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox (keperluan medis); minuman yang diperkaya
dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya
vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis; pengganti makanan dan campuran
minuman suplemen diet untuk keperluan medis; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan
sebagai suplemen diet; produk dan suplemen makanan kesehatan; protein untuk suplemen diet; ragi bir untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; royal jelly [suplemen gizi]; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet;
sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman obat;
sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan-sediaan pengganti makanan
(suplemen); sediaan-sediaan untuk suplemen kesehatan; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat
makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serbuk kalsium (suplemen); serbuk
minuman kesehatan rasa beras kencur; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi dengan probiotik;
suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi;
suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen diet biji rami;
suplemen diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk hewan; suplemen
diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen
diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal; suplemen diet kolostrum;
suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein bubuk; suplemen diet protein
kedelai; suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk
keperluan dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet
untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet
yang terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi
dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan
untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis;
suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi
dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis;
suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam
bentuk minuman; suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi
dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam
sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk
tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari
magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen
gizi untuk hewan; suplemen gizi untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan
ternak; suplemen gizi untuk ternak; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati
diadaptasi untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk
membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen
kehamilan; suplemen makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis
karbohidrat; suplemen makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein;
suplemen makanan berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk
untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk
kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam bentuk tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat
ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen
makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat
badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen
makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan
diet dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet;
suplemen makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal
dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan
terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan
mineral; suplemen makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat
untuk konsumsi manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen
makanan terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
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digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi,
babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari
mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi
bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat
untuk pakan ternak; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia
dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari
ekstrak jamur; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan;
suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi
untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk
udang; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan
peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; tablet hisap suplemen seng;
tambalan suplemen vitamin; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:06:53
540   EtiketDID2021054662

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. BARCLAY PRODUCTS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: S.Q.S + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : S.Q.S + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah, Biru dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker oral untuk pernapasan buatan untuk keperluan

medis; Masker pembiusan; Masker pernapasan untuk bantuan pernapasan untuk keperluan medis; Masker pernapasan untuk
pernapasan buatan; Masker untuk pernapasan non-invasif; Masker untuk terapi wajah; Masker wajah anestesi; Masker wajah
bio terapi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Rapid test; Sistem pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk pasien,
meliputi peralatan pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker
nasal; masker Cleanroom wajah; masker bedah; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung wajah  untuk
penggunaan medis; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk pernapasan buatan;
masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker pernapasan
untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi jamur; masker
sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker sanitasi
untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan
terapeutik; masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi; masker wajah untuk tujuan sanitasi; resusitasi cardiopulmonary
[CPR] masker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:06:55
540   EtiketDID2021054663

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.H.T.RIZAL NURDIN NO.14, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, 20986
KOK SIONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : PADI BUAH NAGA + LUKISAN
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU , MERAH , PUTIH , HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:07:36
540   EtiketDID2021054664

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Trimaran Permai 2 no 8, PIK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
Sugih Cahyana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KASTODIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 38, 9, 42, 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; jasa promosi dan

pemasaran secara online; promosi layanan asuransi, atas nama pihak ketiga===
===Jasa telekomunikasi; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran elektronik; menyediakan akses ke
informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi di Internet===
===Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan penawaran asuransi,
pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Perangkat lunak-perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam asuransi; perangkat keras dan perangkat lunak komputer===
===Layanan penyimpanan dan pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi,
identifikasi, dan informasi keuangan; layanan komputer, yaitu, menyediakan layanan penyimpanan cloud terenkripsi pribadi
yang aman; menyediakan basis data daring yang dapat dicari yang menampilkan perangkat lunak komputer dan file audio;
perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer===
===jasa pemesanan untuk layanan hukum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:09:25
540   EtiketDID2021054665

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga Dua Dalam Blok H2 No. 10, RT.001 RW.012, Kel. Mangga Dua Selatan,
Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

CV SWISTAR MAKMUR MESINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SWISTAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lampu LED; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Mesin lampu LED; bola lampu LED; lampu LED kuku; lampu

lampu LED; perlengkapan lampu LED===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:12:17
540   EtiketJID2021054666

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: WARINGINREJO RT/RW:008/020 CEMANI, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah,
57552

LABIEB FAQIHHUDIEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : KUNANTEA INDONESIA
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : EMAS DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman

anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa penyediaan
makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama
waralaba; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kedai teh; Kedai yang menyediakan teh bubble; Layanan restoran yang
diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan restoran; kedai teh; layanan bar teh; layanan informasi restoran dan bar; layanan kedai kopi dan
makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan minum teh; layanan ruang minum teh; layanan yang menyediakan
minuman teh; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; penyediaan informasi yang
menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; tempat makan yang menyediakan
kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:13:49
540   EtiketDID2021054667

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1 Monster Way, Corona, California 92879, USA
Monster Energy Company

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REHAB
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsentrat  untuk membuat minuman; MINUMAN BERKARBONASI, NON-ALKOHOL; Minuman non-alkohol bervitamin

(bukan untuk medis); Sediaan untuk membuat minuman; bubuk untuk membuat minuman; minuman aroma bir tanpa-alkohol;
minuman berenergi; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan);
minuman ringan; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman tanpa-alkohol; sirup untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:14:36
540   EtiketDID2021054668

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jaya Mandala II No. 15 RT. 010 RW. 002, Kelurahan Menteng Dalam, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Daniel Jizhar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MODENA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pintu kaca; batu bangunan; bingkai jendela dari kayu; cerobong asap, bukan dari logam; genteng keramik; genteng tanah

liat; jendela vinil; kaca dekoratif untuk bangunan; kaca pengaman; kanopi [struktur bangunan], bukan dari logam dan bukan
dari tekstil; karya seni dari batu, beton atau marmer; kusen pintu, bukan dari logam; lantai keramik; lantai parket; lantai parket
dari kayu; lantai ubin kayu; panel langit-langit, bukan dari logam; papan partikel; partisi, bukan dari logam, untuk bangunan;
patung batu; patung batu, beton atau marmer; patung marmer; pintu geser, bukan dari logam; pintu kayu; pintu pengaman,
bukan dari logam; pintu vinil; pintu, bukan dari logam *; teralis dari kayu; ubin batu alam; ubin dinding keramik; ubin dinding
mosaik; ubin lantai, bukan dari logam; ubin paving===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:15:31
540   EtiketJID2021054669

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEMBAR MAS I NO. 24, RT/RW. 005/007, KEL. ANCOL, KEC. REGOL, Kota
Bandung, Jawa Barat

HENDRY  A'AN KRISTIAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bambang Suwarno S.H.,
Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong  Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIT FARMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih; biru; merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Jasa fisioterapi; Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Perawatan kecantikan; Terapi meditasi; jasa farmasi

untuk resep kecantikan; jasa farmasi, yaitu layanan dermatologi medis; jasa klinik; jasa salon kecantikan; jasa sauna; jasa
terapi dan perawatan kecantikan; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi medis, obat-obatan dan
farmasi; konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi dan medis; layanan apotek apotek; layanan kecantikan; layanan
kecantikan wajah dan tubuh; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan; layanan
klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk biofarmasi; layanan
manikur dan pedikur; layanan pedikur; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan perawatan kecantikan;
layanan pijat refleksi; layanan psikoterapis; layanan salon kecantikan untuk manusia; menyediakan fasilitas sauna;
penyediaan informasi farmasi; perawatan kecantikan kaki; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker; pijat
aromaterapi; pijat terapi; salon kecantikan; sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:16:02
540   EtiketDID2021054670

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Melati Raya No. 41 Dukuh Tambak Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Grogol
, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

PT. DIANASAKTI SURYAPLASTIK INDUSTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAKTI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; kantong belanja dari plastik; kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong

sampah plastik; pembungkus plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:16:58
540   EtiketDID2021054671

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLUIT KARANG AYU BLOK A1 UTARA NO.8-9-10, KELURAHAN PLUIT, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT ZELING INDONESIA TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SMILE GODDESS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU; KUNING; MERAH MUDA; ORANYE; HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris dan kosmetik rambut yaitu ikat rambut, pita rambut elastis, jepit rambut, klip rambut, pita rambut, dan penutup

rambut; bando; hiasan topi; hiasan untuk pakaian; jarum kanvas; jepit rambut; jepret klip [aksesoris rambut]; kancing baju;
mata ikan [haberdashery]; peniti; perlengkapan menjahit; picot [renda]; pita tekstil untuk pembungkus; rambut palsu; renda;
ritsleting; tegara [pita rambut untuk gaya rambut Jepang]; twister rambut [aksesoris rambut]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:17:32
540   EtiketDID2021054672

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PONDOK MUTIARA B-8 KEL. JATI KEC. SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
MARKUS
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Timur
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moelyono Karmayana S.H.,
Modeka/PT Persada Modeka Centurindo  Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City  Serpong Kota Tangerang Selatan  Banten

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UFI HEALTH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kotak P3K terisi, kain,

penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Linimen [obat
gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari
minyak, lemak dan kacang yang telah diolah; Minuman untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan
pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon;
Minyak gosok; Minyak kayu putih; Minyak-minyak yang mengandung obat; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan
Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk
mengobati infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan
dan penyakit pernapasan atau infeksi; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan
kebersihan; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pencuci piring; Sediaan dan bahan farmasi dan
obat-obatan; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen vitamin, mineral
dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Tisu yang diresapi dengan
sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral dan obat-obatan
lainnya yang mengandung madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung
gizi dalam bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-minuman yang
mengandung gizi yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang mengandung
karbohidrat tinggi yang dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan kedokteran;
antibiotik; antiseptik; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan
medis; balsem yang mengandung obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; campuran minuman suplemen gizi bubuk
untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan;
desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis; desinfektan
untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk
keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan untuk lensa kontak;
desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk peralatan
dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet kimia; farmasi; gel
pembersih tangan untuk desinfektan; kain yang diresapi dengan desinfektan; kapsul minyak cod-liver; kapsul untuk obat-
obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kayu putih untuk keperluan farmasi; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat
untuk perlindungan kulit; krim ruam popok obat; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi;
lotion after-shave obat; lotion tubuh obat; minyak angin aromaterapi; minyak bayi mengandung obat; minyak hati ikan kod;
minyak pijat obat; minyak terapi untuk kesehatan; obat alergi; obat diare; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat
tetes pereda batuk; obat-obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan
berbahan baku kimiawi; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-
obatan pelangsing tubuh; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk
keperluan gigi; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata;
obat-obatan untuk mengatur siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati
gejala penyakit radiasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit
pernapasan; obat-obatan untuk meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan
untuk pengobatan kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang;
obat-obatan untuk pengobatan penyakit virus; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih mangkuk toilet desinfektan;
pembersih obat untuk kulit dan luka; penghilang bau ruangan semprotan; penyegar ruangan; penyeka yang diresapi dengan
desinfektan; permen untuk keperluan medis; permen, obat; plester; protein untuk suplemen diet; racun antiserum; sabun
antibakteri; sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun
obat untuk bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh
yang diberi obat; sabun wajah obat; salep yang mengandung obat; sediaan chemico-farmasi; sediaan farmasi; sediaan
farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia;
sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan multivitamin; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan perawatan kulit obat;
sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan
vitamin D; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; serat makanan; serum;
serum antitoksik; sirup obat batuk; spons yang diresapi dengan desinfektan; suplemen makanan obat berbasis kolagen; teh
aromatik untuk penggunaan obat; tetes vitamin; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tonik [obat-obatan]; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:19:56
540   EtiketJID2021054673

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sutorejo Prima Utara 8/39, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
SIANTIWATI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ny. OGURA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa

pulang; Layanan menjemput makanan; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran Prasmanan; Tempat makan yang
menghidangkan kudapan; jasa katering; jasa memasak makanan; layanan rantai restoran; layanan restoran cepat saji;
mengambil layanan makanan cepat saji; menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan
layanan makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung; pusat makanan/jajan; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:20:15
540   EtiketDID2021054674

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pademangan IV GG 15, RT 012/RW 008, Kelurahan Pademangan Timur,
Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410

Suryadi Willim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Daxton
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki, yaitu,

sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju Hangat untuk pria; Cawek
(Ikat Pinggang/Sabuk); Gamis pria; Ikat pinggang; Jubah Pria; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Penutup kepala, yaitu topi
pet; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Topi kupluk; Topi pramuka; Topi sebagai
tutup kepala; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Tudung (Topi); alas kaki; alas kaki khusus untuk
olahraga; alas kaki militer; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki yang
terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah
raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit,
sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; atasan untuk pria; bodysuits untuk pria; celana dalam pria; celana
olahraga untuk pria; celana panjang untuk pria; celana pendek untuk pria; celana pria; chullos [topi dengan penutup telinga];
ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang
[pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; kaos oblong pria; karet [alas kaki]; kaus kaki
baju pria; kaus kaki pria; kemeja untuk pria; pakaian bawahan untuk pria; pakaian dalam pria; pakaian formal untuk pria;
pakaian luar untuk pria; pakaian pas untuk pria; pakaian pria; pakaian renang untuk pria; pakaian santai untuk pria; pakaian
tidur untuk pria; pakaian untuk pria; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; penutup kepala; penutup kepala
untuk olahraga [selain helm]; penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari
air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); piyama untuk pria; pompa [alas kaki]; sabuk untuk pria; sandal jepit [alas
kaki]; sandal untuk pria; sepatu dan alas kaki; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu kulit untuk pria;
sepatu pantofel pria; sol alas kaki; topi; topi baseball; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi
dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi kecil; topi militer; topi mode; topi olahraga; topi
pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi
simpul; topi ski; topi top; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; trainer (alas kaki); tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi
(hats) dan kelep pici===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:21:11
540   EtiketJID2021054675

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Golf Boulevard 59, Kel. Tirtomoyo, Kec. Pakis, Kota Malang, Jawa Timur, 65154
HEKSA SASI WULANDARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: NEONOA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : NEONOA merupakan bagian dari nama anak-anak pemohon, yaitu Koinoneo Adisca Putra dan Noa
Adisca Putri.
Authentic Family Recipe merupakan slogan

591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko online di bidang makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:21:21
540   EtiketDID2021054676

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Buah Batu No. 149, RT. 007/RW. 006, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Bandung.,
Kota Bandung, Jawa Barat

PT. DALIA GLOBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAICA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===handuk yoga non-slip; keset lantai anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; matras; pelapis dinding tekstil; penutup

dinding vinil; penutup lantai anti selip untuk digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup
lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan keras
tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas
untuk tikar yoga; tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar karet; tikar lantai vinil untuk
penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar ruangan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi;
tikar non-slip untuk mandi; tikar senam; tikar tanpa selip; tikar yoga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:22:08
540   EtiketDID2021054678

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. BOGAMULIA NAGADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IFI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : IFI : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air kelapa dalam kemasan; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau

non-mineral); Air oksigen; Bubuk untuk minuman; Jus buah atau sayuran; Konsentrat  jus buah; MINUMAN BERKARBONASI,
NON-ALKOHOL; Minuman bebas alkohol; Minuman berbahan dasar kacang; Minuman buah atau sayuran; Minuman instan
berbahan dasar kacang; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen
gizi lainnya; Minuman malt; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman
bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan
untuk penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman-minuman beraroma dan
bercita rasa; Sari buah; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman
sari sayuran, serbat, jus; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik,
minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol
lainnya; air mineral dengan rasa; air minum dengan rasa; air soda; air tonik; air yang diperkaya nutrisi; minuman berbahan
dasar sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berenergi; minuman cola; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi;
minuman energi; minuman guarana (sejenis maple); minuman isotonik; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan
berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman olahraga dan minuman berenergi;
minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi
tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman sari kacang; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman,
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yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan,
minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; smoothie (sari sayuran);
soda krim; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:25:48
540   EtiketJID2021054679

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Melati Raya No. 41 Dukuh Tambak Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Grogol
, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

PT. DIANASAKTI SURYAPLASTIK INDUSTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAKTI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa ekspor impor; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah

tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; administrasi urusan bisnis;
layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan iklan dan pemasaran online;
layanan pemesanan online; manajemen penjualan; melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan acara promosi;
pemasaran media sosial; pengembangan strategi bisnis; perencanaan strategis bisnis; promosi online jaringan komputer dan
situs web; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:26:07
540   EtiketJID2021054680

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kerdukepik Rt 002 Rw 002, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten
Wonogiri, Jawa Tengah

Tinuk Setyowati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Edi Sapto Priyono S.H
Puri Nirwana 2 Blok AA No 11   Jl. Apel 3 Rt 08 Rw 12 Harapanjaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPI JOSS WONOGIRI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Jasa bar; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan

dan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai
kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe
yang menyediakan minuman teh; Kantin; Kedai teh; Kopi ( Kafe ); Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja
waralaba; Pondok penyediaan makanan sate; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya;
Restoran vegetarian; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam
krispy; Tempat yang menghidangkan kudapan; Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; angkringan; hidangan
istimewa kampung (HIK); jasa kafe; jasa katering; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk penyediaan
makanan dan minuman; jasa memasak makanan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa restoran; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe, kafetaria dan layanan restoran;
katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman untuk institusi; kedai teh; layanan bar kopi dan kedai kopi
(penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran;
layanan kopi dan bar teh; layanan lounge airport; layanan rumah kopi; menyediakan makanan dan minuman di restoran;
pemesanan jasa katering; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; restoran dengan
layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran yang
menjual makanan untuk dibawa keluar; rumah makan; warung kopi; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:28:35
540   EtiketJID2021054682

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: COHIVE 101, Jl. Mega Kuningan Barat Blok E 4.7 No. 1, RT. 5 / RW. 2 Kawasan
Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT Veloce Indonesia Jaya
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VELOCETRAX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Ungu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan akses pengguna ke platform di Internet;

penyediaan akses ke platform perdagangan elektronik (situs web) untuk perdagangan elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:30:14
540   EtiketJID2021054683

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WILLIEM ISKANDAR KOMP. MMTC A NO. 17-18, MEDAN ESTATE, PERCUT
SEI TUAN, KAB. DELI SERDANG, SUMATERA UTARA, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara

PT. ATLANTIS PRIMA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT. ATLANTIS PRIMA INDONESIA DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING EMAS, COKLAT, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; administrasi bisnis; fungsi kantor; jasa penjualan

serta promosi untuk sediaan farmasi; layanan bisnis; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen bisnis
rumah sakit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:30:24
540   EtiketDID2021054684

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NGENTAK BARU, GANG WALET NO. 7, RT.009 RW.0000 KELURAHAN
BATURETNO, KECAMATAN BANGUNTAPAN, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta,
55198

Alifia Muharrama Kalbarwati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE DENBEY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Putih dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:31:03
540   EtiketJID2021054685

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NGENTAK BARU, GANG WALET NO. 7, RT.009 RW.0000 KELURAHAN
BATURETNO, KECAMATAN BANGUNTAPAN, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta

Alifia Muharrama Kalbarwati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : THE DENBEY + LOGO
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Orange dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko roti online; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:32:54
540   EtiketDID2021054687

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NGENTAK BARU, GANG WALET NO. 7, RT.009 RW.0000 KELURAHAN
BATURETNO, KECAMATAN BANGUNTAPAN, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta

Alifia Muharrama Kalbarwati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE NEW PAMBUL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:34:06
540   EtiketD102021054688

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN DAWUHAN RT 007 RW 002 DESA DAWUHAN KECAMATAN
TRENGGALEK, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, 66318

MILIANA SANJUNGDWIARTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QF JAMEERA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, HITAM, MERAH, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:35:47
540   EtiketJID2021054689

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NGENTAK BARU, GANG WALET NO. 7, RT.009 RW.0000 KELURAHAN
BATURETNO, KECAMATAN BANGUNTAPAN, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta

Alifia Muharrama Kalbarwati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE NEW PAMBUL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko roti online; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:36:12
540   EtiketDID2021054690
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pluit Barat II No. 35, RT/RW. 016/007, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Irene Raharjo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JADE BABY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Abu-Abu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat untuk anak-anak; Bandana anak-anak; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Pakaian

Bawahan untuk anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian tidur untuk bayi; Sarung tangan bayi; alas kaki bayi; alas kaki
untuk anak-anak; artikel pakaian untuk bayi dan balita; atasan bayi; atasan untuk anak-anak; baju bayi; baju tidur empuk untuk
bayi; baju untuk anak-anak; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bodysuits bayi; bodysuits
untuk anak-anak; bootee (sepatu bayi wol); booties bayi; celana anak; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian];
celana dalam untuk bayi; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana pendek bayi; celana pendek
untuk anak-anak; gaun bayi; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; kain tadah liur bayi; kaos oblong anak-anak; kaos
oblong bayi; kaus kaki anak-anak; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; pakaian bayi; pakaian bermain untuk bayi
dan anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam untuk bayi; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian tidur untuk anak-
anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk anak-anak; piyama bayi; piyama untuk anak-anak; sandal bayi; sandal untuk
anak-anak; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu untuk anak-anak; sweater bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-
anak; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:40:10
540   EtiketDID2021054691

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.KOMP BIOTROP NO.18 RT.003/005  KELURAHAN PAKUAN KECAMATAN
BOGOR SELATAN KOTA BOGOR JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat, 16134

ALFIE RADITHYA FERDIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JONKA + LUKISAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH DAN PING
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan

rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak
muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar,
shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun
krim detergent dan detergent bubuk .; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Maskara; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersihan mendalam;
Pasta gigi dan obat kumur; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata,
penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona
wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun Mandi; Sabun
mandi, deodoran; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi,
busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut,
losion dan jel untuk rambut; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum untuk
keperluan kosmetik; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu,
alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat
bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; masker kecantikan wajah; masker pembersih untuk wajah; masker untuk
membersihkan wajah; minyak wangi; pasta gigi; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; petroleum
jelly untuk keperluan kosmetik; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; sabun krim tubuh; sabun mandi
cair; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab,
krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun
mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan
pencerah (kosmetik)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:40:43
540   EtiketDID2021054692

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLUIT KARANG AYU BLOK A1 UTARA NO.8-9-10, KELURAHAN PLUIT, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT ZELING INDONESIA TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SMILE GODDESS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU; KUNING; MERAH MUDA; ORANYE; HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jepitan pakaian; Kuas untuk kosmetik; Sikat pemulas mata; Tas pelengkapan untuk menjaga suhu dingin atau panas;

aplikator kosmetik; kacamata schnapps; peralatan kosmetik; perangkat pembersih wajah kosmetik; sarung tangan plastik
untuk keperluan rumah tangga; sikat gigi; sikat pakaian; sikat rias; sisir rambut; spatula kosmetik; spons make-up; spons
tubuh; tas kosmetik [yang telah terpasang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:41:06
540   EtiketJID2021054693

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WILLIEM ISKANDAR KOMP. MMTC A NO. 17-18, MEDAN ESTATE, PERCUT
SEI TUAN, KAB. DELI SERDANG, SUMATERA UTARA, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara

PT. ATLANTIS PRIMA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT. ATLANTIS PRIMA INDONESIA DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING EMAS, COKLAT, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik Mata; Klinik medikal; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Menyediakan informasi melalui Internet

dalam bidang perawatan kesehatan, yaitu, menyediakan berita dan informasi mengenai topik yang berkaitan dengan
perawatan kesehatan kepada pelanggan seperti dokter dan profesi perawatan kesehatan lainnya; jasa klinik; jasa-jasa
dibidang kedokteran dan kesehatan; klinik khitan/sunat; layanan dokter; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan
klinik gigi; layanan klinik medis keliling; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan perawatan medis disediakan
oleh klinik dan rumah sakit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:41:18
540   EtiketJID2021054694

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT CITY RESORT TOWER ORCHID LT. 15A/1, CENGKARENG TIMUR, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

RANDY SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moelyono Karmayana S.H.,
Modeka/PT Persada Modeka Centurindo  Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City  Serpong Kota Tangerang Selatan  Banten

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AULIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Booth penjualan

minuman ringan serta makanan; Distributor alat kesehatan; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Iklan
dan promosi kosmetik; Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen
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penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa eceran atau grosiran untuk
kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut,
semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah
kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum
dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian,
buluh penyebar pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet
wewangian, wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket
sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan
perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-
belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual
dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera,
perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data
magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik,
kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat
tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian,
koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil,
pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman,
makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor -
impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa grosir di bidang
kosmetik; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran
untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk
pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk
farmasi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa manajemen waralaba; Jasa pemberian
nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan
dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah
di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan
implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan
perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa
pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris
mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa penjualan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman jelly; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa
perantara komersial untuk produk-produk farmasi; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood)
dan daging; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan/distribusi accu secara
grosir maupun eceran (ritel); Jasa pialang penjualan barang; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang
pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga
atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa
toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail yang menjual
kosmetik; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Koperasi perdagangan;
Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wewangian; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan grosir; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan penjualan kosmetik,
persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir;
Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan
perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis dalam bidang sediaan farmasi; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan
ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku
cadang mobil; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wewangian; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet
(dietary supplements); Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel yang
disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan,
sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik,
minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang
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sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan;
Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif online,
grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan
penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan
kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku,
sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku
dan warna kuku; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual
barang-barang dan/atau jasa-jasa; PASAR SWALAYAN; Pengecer barang-barang; Penjualan atau promosi penjualan;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga, peralatan listrik
rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung extractor untuk
dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi, perkolator kopi
listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk botol susu,
sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk keperluan rumah
tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam waktu lama, wajan,
penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas, popcorn mesin,
barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan makanan, peralatan
untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat pancake,
perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta,
panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit
uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk
rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat,
penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik
dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan
eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan
jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di
bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim,
lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan
kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana
ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam
tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu
hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga,
label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit,
yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat
dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak
peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan grosir barang-barang; Penyedia jasa pemesanan
secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan
medis; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung  sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan
kedokteran; Perdagangan besar kosmetik; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan
program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi penjualan (untuk orang lain); Pusat perbelanjaan
komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan
pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas
kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat
pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur
peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi;
Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko makanan online; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko
pakaian ritel; Toko parfum; Toko yang menjual kosmetik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; administrasi bisnis program dan
layanan penggantian farmasi; administrasi franchise (waralaba); advertising to promote the sale of products and the use of
services by the point accumulation method or discount privilege grant method; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi
dan produk pencitraan in-vivo; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen
pembelian; jasa agen pesanan pembelian; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan
kosmetik; jasa manajemen penjualan di internet; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan
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grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa
penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta
promosi untuk sediaan farmasi; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait
dengan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kuas, kotak
wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas,
perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik,
losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata
palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara,
pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu,
bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis
dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan
medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan
pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak,
bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara, kit dan kotak pertolongan pertama lengkap
dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester, protein, vitamin, suplemen diet dan mineral,
logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan konstruksi, bangunan dari logam yang dapat
dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barang-barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk
penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen,
tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari
logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk
kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat
tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual otomatis, perkakas dan alat tangan, yang
dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, peralatan higienis dan
kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan pengangkat, peralatan tangan untuk
darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi pengering rambut, jepitan untuk
pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku, perangkat pedikur, gunting
pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko
untuk penjualan souvenir; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat
konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa grosir terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-
jasa penyediaan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-
perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-
dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-
barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan agen ekspor-impor; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan
bisnis]; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta
gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan
medis; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan grosir
untuk persiapan wewangian; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis;
layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan yang
berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan pemasaran perdagangan;
layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di
bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang
menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik;
layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel dan
grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi,
wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh hypermarket; layanan ritel
disediakan oleh supermarket; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi
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manusia; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel yang
berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan ritel
supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko grosir menampilkan
persiapan wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel dan
layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam,
transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana
semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji,
minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM
dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan
aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan waralaba dan ritel;
manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen penjualan;
manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang
menjual makanan ringan; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran
produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; mempromosikan barang dan jasa lainnya melalui penawaran diskon
ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan penjualan
barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; minimarket; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik;
pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk pembelian
dan penjualan barang dan jasa; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan ritel
dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan
penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara
daring/e-commerce; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian,
tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang
tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; perdagangan barang; promosi persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian
lingkungan; proses administrasi pesanan pembelian; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan;
saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; stan penjualan makanan ringan; supermarket; toko alat kesehatan; toko online
dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko swalayan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:43:33
540   EtiketDID2021054695

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Balikpapan Baru, Sentra Eropa 3 Blok AC 5 No. 8, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur

PT. SIMAR PANGAN BORNEO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: borneofood
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, abu, kuning, orange, coklat muda, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan berakali; air dalam kemasan; air mineral; air mineral berperisa; air minum

dalam kemasan; minuman buah dan jus buah; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam
potongan buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:43:56
540   EtiketDID2021054696

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kopo Permai 1 Blok i Nomor 6, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40227
Stacy Octavyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EMME BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kecantikan Dari Dalam
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591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan

wajah dan tubuh; krim malam; krim pembersih; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim
untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi
kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; paket kosmetik
kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; serum kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:45:04
540   EtiketDID2021054697

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT CITY RESORT TOWER ORCHID LT. 15A/1, CENGKARENG TIMUR, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

RANDY SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moelyono Karmayana S.H.,
Modeka/PT Persada Modeka Centurindo  Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City  Serpong Kota Tangerang Selatan  Banten

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FELI SKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PINK, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu dalam bentuk cair; Jamu herbal; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan

kebersihan; Kapas batangan untuk keperluan medis; Korek kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka,
tisu dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Krim Jerawat; Makanan
tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Minuman kesehatan yang mengandung
vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis;
Minuman pelangsing; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen untuk kecantikan dan
kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk
kesehatan; Minuman yang mengandung vitamin; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Telon;
Minyak gosok; Minyak kayu putih; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; Obat Pemutih; PEMBALUT
HIGIENIS; Pembalut untuk haid; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Ramuan obat tradisional Cina; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pencuci piring; Sediaan farmasi
untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan
kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-
sediaan farmasi; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk membersihkan kulit, untuk
mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal, kekeringan, luka dingin, untuk
perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan
tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Spons yang diresapi dengan sediaan
antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan
tincture; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen
terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik;
Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement bernutrisi; Tisu yang diresapi
dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Vitamin untuk sendi dan tulang; acai powder, suplemen
diet; air mineral untuk keperluan medis; analgesik; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan
diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; busa pembersih
tangan untuk desinfektan; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan medis;
campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen makanan
diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan
untuk tujuan medis; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran
kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis; desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk
keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk
keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah
tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis;
desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet kimia; disinfektan serba guna; enzim untuk
suplemen diet; farmasi; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; ginseng
untuk keperluan pengobatan; gula diet untuk keperluan medis; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh;
jamu tradisional; kain yang diresapi dengan desinfektan; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap; kapas untuk
keperluan medis; kapsul ginseng untuk keperluan medis; kasein untuk suplemen diet; kolagen untuk keperluan medis;
kosmetik yang mengandung obat; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim anti jerawat; krim antibiotik;
krim antijamur untuk keperluan medis; krim kulit berbasis kortison; krim kulit obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim
obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim pelindung kulit untuk penggunaan medis; krim wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion
farmasi untuk kulit; lotion kulit obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion tangan antibakteri; lotion wajah obat; makanan dan
minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam
berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran
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hewan; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; makanan/minuman
suplemen kesehatan; mineral dan suplemen mineral; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis;
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan;
minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan
menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan yang
mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk
suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman suplemen diet; minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan
makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis; minyak ikan untuk
keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; obat antijamur; obat jerawat; obat-obatan antibakteri;
obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan untuk keperluan medis; pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan
diet atau farmasi; pelembab kulit obat; pelembab wajah obat; pembalut wanita; pembersih kamar mandi desinfektan;
pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengelupas
sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; penyeka yang diresapi dengan desinfektan; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; permen yang
mengandung obat; permen, obat; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; produk dan suplemen makanan kesehatan;
produk pati dan pati untuk keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk
sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; protein untuk suplemen diet; racun antiserum; sabun
antibakteri; sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun
obat untuk bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh
yang diberi obat; sabun wajah obat; salep kulit terbakar; sediaan antibakteri; sediaan dan bahan farmasi untuk perawatan kulit
dan jaringan yang rusak; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk
keperluan medis; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan
farmasi; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk
menghidrasi kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi
untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan oleh kehamilan; sediaan
farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan
medis; sediaan multivitamin; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai
suplemen diet; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan pengobatan jerawat; sediaan perawatan bibir obat; sediaan
perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis;
sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan perawatan wajah mengandung obat
untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan untuk membersihkan kulit untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin
C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin dan mineral; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan pembersih tangan
untuk desinfektan; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau
medis; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; spons yang
diresapi dengan desinfektan; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet biji rami; suplemen
diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk hewan; suplemen diet dari
serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet
gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal; suplemen diet kolostrum;
suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai; suplemen diet ragi;
suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan;
suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang terdiri dari asam amino;
suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen makanan; suplemen makanan dengan efek kosmetik;
suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen
makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan
diet dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet;
suplemen makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal
dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak;
suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan untuk
keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen mineral; suplemen nutrisi ekstrak herbal;
suplemen protein diet; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dan
mineral; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; tisu yang diresapi dengan
desinfektan; toner kulit obat; vitamin; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang terdiri dari
vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:46:05
540   EtiketDID2021054698

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Melati Raya No. 41 Dukuh Tambak Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Grogol
, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

PT. DIANASAKTI SURYAPLASTIK INDUSTRI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAKTI dan Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; kantong belanja dari plastik; kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong

sampah plastik; pembungkus plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:50:19
540   EtiketDID2021054699

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea
KT & G Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Amris Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MURNI REMPAH
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; cerutu; filter rokok; kantong tembakau; kertas rokok; korek api; korek api,

bukan dari logam mulia; kotak rokok, bukan dari logam mulia; pembersih pipa untuk pipa tembakau; pemotong cerutu; pipa
tembakau, bukan dari logam mulia; rokok; tembakau; tembakau untuk dihirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:51:16
540   EtiketJID2021054700

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT CITY RESORT TOWER ORCHID LT. 15A/1, CENGKARENG TIMUR, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

RANDY SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moelyono Karmayana S.H.,
Modeka/PT Persada Modeka Centurindo  Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City  Serpong Kota Tangerang Selatan  Banten

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FELI SKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PINK, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Booth penjualan

minuman ringan serta makanan; Distributor alat kesehatan; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Iklan
dan promosi kosmetik; Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa eceran atau grosiran untuk
kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut,
semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah
kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum
dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian,
buluh penyebar pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet
wewangian, wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket
sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan
perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-
belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual
dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera,
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perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data
magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik,
kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat
tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian,
koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil,
pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman,
makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor -
impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa grosir di bidang
kosmetik; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran
untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk
pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk
farmasi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa manajemen waralaba; Jasa pemberian
nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan
dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah
di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan
implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan
perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa
pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris
mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa penjualan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman jelly; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa
perantara komersial untuk produk-produk farmasi; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood)
dan daging; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan/distribusi accu secara
grosir maupun eceran (ritel); Jasa pialang penjualan barang; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang
pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga
atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa
toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail yang menjual
kosmetik; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Koperasi perdagangan;
Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wewangian; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan grosir; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan penjualan kosmetik,
persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir;
Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan
perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis dalam bidang sediaan farmasi; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan
ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku
cadang mobil; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wewangian; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet
(dietary supplements); Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel yang
disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan,
sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik,
minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang
sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan;
Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif online,
grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan
penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan
kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku,
sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku
dan warna kuku; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual
barang-barang dan/atau jasa-jasa; PASAR SWALAYAN; Pengecer barang-barang; Penjualan atau promosi penjualan;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga, peralatan listrik
rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung extractor untuk
dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi, perkolator kopi
listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk botol susu,
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sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk keperluan rumah
tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam waktu lama, wajan,
penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas, popcorn mesin,
barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan makanan, peralatan
untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat pancake,
perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta,
panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit
uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk
rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat,
penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik
dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan
eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan
jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di
bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim,
lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan
kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana
ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam
tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu
hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga,
label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit,
yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat
dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak
peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan grosir barang-barang; Penyedia jasa pemesanan
secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan
medis; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung  sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan
kedokteran; Perdagangan besar kosmetik; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan
program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi penjualan (untuk orang lain); Pusat perbelanjaan
komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan
pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas
kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat
pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur
peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi;
Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko makanan online; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko
pakaian ritel; Toko parfum; Toko yang menjual kosmetik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; administrasi bisnis program dan
layanan penggantian farmasi; administrasi franchise (waralaba); advertising to promote the sale of products and the use of
services by the point accumulation method or discount privilege grant method; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi
dan produk pencitraan in-vivo; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen
pembelian; jasa agen pesanan pembelian; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan
kosmetik; jasa manajemen penjualan di internet; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan
grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa
penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta
promosi untuk sediaan farmasi; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait
dengan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kuas, kotak
wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas,
perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik,
losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata
palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara,
pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu,
bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis
dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan
medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan
pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak,
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bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara, kit dan kotak pertolongan pertama lengkap
dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester, protein, vitamin, suplemen diet dan mineral,
logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan konstruksi, bangunan dari logam yang dapat
dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barang-barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk
penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen,
tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari
logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk
kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat
tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual otomatis, perkakas dan alat tangan, yang
dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, peralatan higienis dan
kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan pengangkat, peralatan tangan untuk
darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi pengering rambut, jepitan untuk
pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku, perangkat pedikur, gunting
pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko
untuk penjualan souvenir; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat
konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa grosir terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-
jasa penyediaan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-
perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-
dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-
barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan agen ekspor-impor; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan
bisnis]; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta
gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan
medis; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan grosir
untuk persiapan wewangian; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis;
layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan yang
berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan pemasaran perdagangan;
layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di
bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang
menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik;
layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel dan
grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi,
wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh hypermarket; layanan ritel
disediakan oleh supermarket; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi
manusia; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel yang
berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan ritel
supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko grosir menampilkan
persiapan wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel dan
layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam,
transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana
semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji,
minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM
dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan
aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan waralaba dan ritel;
manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen penjualan;
manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang
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menjual makanan ringan; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran
produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; mempromosikan barang dan jasa lainnya melalui penawaran diskon
ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan penjualan
barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; minimarket; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik;
pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk pembelian
dan penjualan barang dan jasa; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan ritel
dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan
penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara
daring/e-commerce; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian,
tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang
tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; perdagangan barang; promosi persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian
lingkungan; proses administrasi pesanan pembelian; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan;
saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; stan penjualan makanan ringan; supermarket; toko alat kesehatan; toko online
dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko swalayan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:51:22
540   EtiketDID2021054701

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. BOGAMULIA NAGADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IFI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : IFI : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Minuman ber-PH tinggi; Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman diet; Minuman kesehatan

yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman non-alkohol yang
mengandung suplemen bernutrisi; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen untuk kecantikan dan
kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk
kesehatan; Minuman yang mengandung vitamin; Sediaan dari vitamin; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan
farmasi; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi
tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk
penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Suplemen makanan diet; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi;
Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplement; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral;
antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; bubuk pengganti makanan bergizi; campuran minuman suplemen
diet; hasil-hasil farmasi; imunostimulan; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan
medis dan kesehatan; minuman suplemen gizi; minuman tambahan untuk keperluan diet; produk dan suplemen makanan
kesehatan; royal jelly [suplemen gizi]; sediaan multivitamin; sediaan pengganti elektrolit; serat makanan untuk digunakan
sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; suplemen diet; suplemen
gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen
makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen;
suplemen probiotik; suplemen protein diet; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; troches; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:53:54
540   EtiketDID2021054702

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PADANG GOLF KOMP. CBD POLONIA BLOK G-88, SUKA DAMAI, MEDAN
POLONIA, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA, Kota Medan, Sumatera Utara

CV. MARKEL JAYA MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BYMI DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; krim

kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan
kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:54:47
540   EtiketDID2021054703

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLUIT KARANG AYU BLOK A1 UTARA NO.8-9-10, KELURAHAN PLUIT, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT ZELING INDONESIA TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SMILE GODDESS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU; KUNING; MERAH MUDA; ORANYE; HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa pembersih; Obat kumur; baby oil [perlengkapan mandi]; kosmetik; kosmetik untuk kuku; krim kosmetik; krim tubuh;

lipstik; make-up [kosmetik]; make-up tubuh; maskara; masker wajah kosmetik; minyak rambut; minyak wangi; parfum;
pelembab tubuh; sabun mandi; serum kecantikan; silikon karbida [abrasif]; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:56:49
540   EtiketDID2021054704

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Buah Batu No. 149, RT. 007/RW. 006, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Bandung.,
Kota Bandung, Jawa Barat

PT. DALIA GLOBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAICA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan

busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Alat untuk membangun otot
perut (barang-barang olahraga); Alat-alat pelindung dalam olah raga; Bangku meditasi (barang-barang olahraga); Bantal yoga
(barang-barang olahraga); Bar dinding untuk senam; Blok start untuk olahraga; Bola kriket, Tongkat pemukul permainan kriket,
barang pelindung yang diperkuat untuk latihan kriket; tas olahraga yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; Mainan air
(selain alat bantu renang); Mainan, barang permainan dan olahraga, yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga,
mainan bola karet dan mainan bola busa, bola boneka untuk permainan, bola plastik untuk permainan, jaring  ring basket,
papan net basket, papan basket ukuran kecil, pompa untuk memompa bola basket dan beserta pentil pompa; Pelindung kaki
untuk penggunaan olahraga kriket; Pelindung lutut untuk penggunaan olahraga kriket; Pelindung wajah untuk penggunaan
olahraga kriket; Peralatan olahraga, yaitu, peredam getaran untuk raket; Peralatan rehabilitasi (peralatan senam); Peralatan
untuk kegiatan olahraga; Peralatan untuk senam dan olahraga; Perlengkapan alat senam dan olahraga; Permainan, mainan,
barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras); Permainan, mainan, barang-barang senam dan
olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras), bantalan lutut (peralatan olahraga); barang-barang pelindung (peralatan
olahraga), bantalan sikut (peralatan olahraga), bantalan lutut (peralatan olahraga), pelindung tulang kering (peralatan
olahraga), pelindung tangan (peralatan olahraga); Permainan-permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga
(kecuali perkakas-perkakasnya); perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal.  (Games; Pita/ikatan senam; Sirip untuk berenang;
Tali senam; alat bantu berenang sayap air untuk penggunaan rekreasi; alat bantu renang; alat bantu renang tiup untuk anak-
anak; alat beban posisi berbaring (barang-barang olahraga); alat untuk melatih otot tangan (barang-barang olahraga); alat
untuk senam dada; alat untuk senam ritmik; alat-alat olahraga; alat-alat olahraga (selain perlengkapan golf/perlengkapan
memanjat); alat-alat senam; angkat beban kaki untuk berolahraga; bangku angkat berat; bangku olahraga; bangku perut untuk
berolahraga; bangku senam; bantalan bahu untuk penggunaan olahraga; bantalan lutut (peralatan olahraga); bantalan lutut
untuk penggunaan olahraga; bantalan pelindung [bagian dari pakaian olahraga]; bantalan pelindung untuk digunakan dalam
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olahraga; bantalan sikut (peralatan olahraga); bantalan tangan untuk penggunaan olahraga; bar paralel untuk senam; barang-
barang olahraga dan senam (kecuali pakaian, matras, alas kaki); barang-barang olahraga untuk latihan olahraga bola basque
pelota; barang-barang olahraga untuk senam seluncur es; barang-barang senam; barang-barang senam dan olahraga; barbel
untuk angkat berat; batang paralel yang tidak rata untuk senam; beban kaki untuk pelatihan olahraga; beban pergelangan kaki
untuk berolahraga; bebat-bebat (pengikat) berbentuk stocking untuk olahraga; bendera golf [artikel olahraga]; berenang
mengapung untuk penggunaan rekreasi; blinds berburu [artikel olahraga]; blok awal untuk olahraga track; bobot kaki [artikel
olahraga]; bobot pergelangan tangan untuk berolahraga; bola olahraga; bola untuk olahraga; bola untuk olahraga raket; bola
untuk senam ritmik; bumper kolam renang; bumper pelindung dari karet, busa dan plastik untuk peralatan senam; bungkus
tangan untuk penggunaan olahraga; busa mengapung untuk berenang; busur silang [artikel olahraga]; cawat olahraga dengan
cangkir pelindung bawaan untuk keperluan olahraga; cawat olahraga untuk tujuan atletik; chistera untuk latihan olahraga bola
Basque pelota; cincin berenang; cincin renang; cincin untuk senam; curling sapu [artikel olahraga]; diskus [artikel olahraga];
diskus untuk olahraga; diskus untuk olahraga lapangan; duck blinds [artikel olahraga]; dumbel untuk angkat berat); ekspander
dada [berolahraga]; ekspander[berolahraga]; game tiup untuk kolam renang; home plate [artikel olahraga]; jaket renang; jalur
balap untuk kolam renang; jaring renang; jaring untuk lapangan olahraga; jaring untuk olahraga; jarum untuk pompa untuk
menggembungkan bola olahraga; kasing khusus untuk peralatan olah raga; kereta luncur [artikel olahraga]; klub untuk senam
ritmik; kolam renang [artikel bermain]; kolam renang mengapung udara; kolam renang tiup [artikel bermain]; kolam renang tiup
dan plastik untuk penggunaan rekreasi; kotak pasir [artikel olahraga]; krim yang dioleskan tanpa obat untuk meningkatkan
cengkeraman tangan dalam aktivitas olahraga; kubah kuda untuk senam; kuda kayu (artikel olahraga); lapisan pelindung
untuk bermain olahraga; layar kamuflase [artikel olahraga]; layar kamuflase [barang-barang olahraga]; lembing untuk olahraga
lapangan; loncatan untuk senam; mainan kolam renang dan tempat mandi; masker wajah untuk olahraga; masker wajah untuk
olahraga, selain untuk menyelam; memukul kuda untuk senam; mengapung tiup untuk berenang; menyeimbangkan balok
untuk senam; mesin angkat berat untuk berolahraga; mesin memanjat tangga untuk berolahraga; mesin rehabilitasi dan mesin
latihan fisik (peralatan senam); mesin resistensi untuk berolahraga; mesin tangga untuk berolahraga; mulai blok untuk
berenang; paintballs [amunisi untuk senjata paintball] [alat olahraga]; pala untuk latihan olahraga bola Basque pelota; palang
horisontal untuk senam; palu untuk olahraga lapangan; papan berenang; papan berenang untuk penggunaan rekreasi; papan
pegas [artikel olahraga]; papan yang digunakan untuk olahraga air; pegangan panjang dinding (barang-barang olahraga);
pegas untuk berolahraga; pelindung anggota tubuh (barang-barang olahraga); pelindung dada (untuk penggunaan olahraga);
pelindung dada untuk penggunaan olahraga; pelindung ekor dan tapak kaki (untuk penggunaan olahraga); pelindung leher
(untuk penggunaan olahraga); pelindung lutut [artikel olahraga]; pelindung paha (untuk penggunaan olahraga); pelindung
panggul (untuk penggunaan olahraga); pelindung pergelangan tangan [artikel olahraga]; pelindung perut untuk olahraga;
pelindung pisau sepatu untuk melindungi saat berolahraga seluncur es; pelindung siku [artikel olahraga]; pelindung tangan
(peralatan olahraga); pelindung tenggorokan untuk penggunaan olahraga; pelindung tubuh untuk penggunaan olahraga;
pelindung tulang ekor  (untuk penggunaan olahraga); pelindung tulang kering (alat olahraga); pelindung tulang kering
(peralatan olahraga); pelindung tulang rusuk (untuk penggunaan olahraga); pelindung wajah [artikel olahraga]; peluncur target
[artikel olahraga]; pendukung atletik pria [artikel olahraga]; pengapung untuk berenang; pengapung untuk mandi dan
berenang; penjaga kaki [artikel olahraga]; penjaga lengan [artikel olahraga]; penutup tiang dan elemen pelindung dari karet,
busa dan plastik untuk peralatan senam; peralatan olahraga; peralatan olahraga yang dioperasikan secara manual; peralatan
olahraga, selain untuk keperluan rehabilitasi medis; peralatan olahraga, selain untuk keperluan terapi fisik; peralatan untuk
senam; perangkat pelindung untuk latihan olahraga; pergelangan tangan dan bobot pergelangan kaki untuk berolahraga;
perisai mencolok untuk penggunaan olahraga; perlengkapan lapangan permainan, yaitu pembatas untuk lapangan olahraga
tim; permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; pin, ketapel (peralatan olahraga); pita penahan keringat
(barang olahraga); pita senam ritmik; pita untuk senam sportif berirama; pompa untuk menggembungkan bola olahraga; poros
bar-bell untuk angkat berat; poros bisu untuk mengangkat beban; rantai (barang-barang olahraga); rintangan untuk olahraga
lari; rompi pemberat (barang-barang olahraga); sabuk angkat berat [artikel olahraga]; sabuk angkat berat dan perkakas senam
dan olahraga lainnya; sabuk olahraga; sabuk pemberat (barang-barang olahraga); sabuk renang; salep atau gel yang
dioleskan tanpa obat untuk meningkatkan cengkeraman tangan dalam aktivitas olahraga; sarung tangan angkat berat; sarung
tangan olahraga; sarung tangan renang; senjata paintball [peralatan olahraga]; senjata tombak [artikel olahraga]; sepeda
anak-anak (bukan fasilitas transportasi); simpai untuk berolahraga; simpai untuk senam ritmik; sirip buatan untuk berenang;
sling shot [artikel olahraga]; speargun yang diaktifkan oleh pegas [artikel olahraga]; stan berburu [artikel olahraga]; string untuk
raket olahraga; tali untuk senam ritmik; tangga senam; target elektronik untuk permainan dan olahraga; target udara miniatur
yang dikendalikan dari jarak jauh untuk olahraga; target udara miniatur yang dikendalikan radio untuk olahraga; tas dan sarung
olahraga (untuk membawa peralatan dan raket keperluan olahraga); tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan
olahraga; tas disesuaikan untuk digunakan dengan perlengkapan olahraga; tas khusus disesuaikan untuk peralatan olahraga;
tas mencolok untuk penggunaan olahraga; tembakan menempatkan untuk olahraga lapangan; toboggans [artikel olahraga];
troli pengangkut untuk papan selancar angin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:57:03
540   EtiketJID2021054705

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Melati Raya No. 41 Dukuh Tambak Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

PT. DIANASAKTI SURYAPLASTIK INDUSTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAKTI dan Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa ekspor impor; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah
tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; administrasi urusan bisnis;
layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan iklan dan pemasaran online;
layanan pemesanan online; manajemen penjualan; melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan acara promosi;
pemasaran media sosial; pengembangan strategi bisnis; perencanaan strategis bisnis; promosi online jaringan komputer dan
situs web; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 15:58:24
540   EtiketDID2021054706

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tuban II/49,RT.003,RW.003,Kelurahan Jepara,Kecamatan Bubutan,Surabaya, Kota
Surabaya, Jawa Timur

IFFAN MARTHAWARSANA WIJAYA KUSUMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SWEET MANDING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau;Putih;Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===buah dan sayuran segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:01:58
540   EtiketJID2021054707

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wuluh Blok 1 No.32, Kel. Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Jakarta Barat
11420, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11420

MERLIN KOMALA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rita Wihardja S.H.
HARMONY PATENT, Apartemen Istana Harmoni Lantai Dasar  1J, Jl. Suryopranoto
No. 2, Jakarta 10130

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOWLRITO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai

kopi; Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; kafe; layanan kafetaria dan kantin; layanan
makanan dan minuman dibawa pulang; layanan restoran cepat saji; restoran swalayan; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:02:14
540   EtiketDID2021054708

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Schochenmühlestrasse 2
6340 Baar

Pharmalys Invest Holding AG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Primalac ULTIMA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; obat-

obatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; suplemen diet untuk manusia===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:04:21
540   EtiketDID2021054709

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. P. KARIMUN KIM II KOM. MEDAN MAS KARIMUN BLK. B -23, SAENTIS,
PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

PT. REJEKI INDO AGROTEC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GALARON
Merek Kata

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

untuk penggunaan pertanian; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan
lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan
serangga yang merugikan; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; ekstrak tembakau [insektisida];
fungisida; fungisida biologis; fungisida untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk
keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida, herbisida; herbisida; herbisida air; herbisida biologis;
herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga; insektisida; insektisida untuk keperluan
pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian
hewan insektisida; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri;
pestisida untuk keperluan rumah tangga; sampo hewan insektisida; sapuan ternak [insektisida]; sediaan insektisida; tag telinga
insektisida untuk ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:04:55
540   EtiketDID2021054710

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kutisari Indah Utara 6/4, RT/RW : 002/006, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60291

I GUSTI MADE FELIX

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VSP-36+logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, kuning, coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kapur dolomit; Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa,

pakan kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Sediaan untuk semen kedap air dan beton kedap air (kecuali
cat); aditif, bahan kimia, untuk mengebor lumpur; bahan kimia pengelasan; bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan
tinta dan cat; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; deterjen untuk
keperluan industri sebagai bagian dari proses manufaktur; dolomit untuk keperluan industri; glasir keramik; kapur karbonat;
komposisi untuk industri keramik teknis; magnesium karbonat; pupuk; pupuk campuran; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium
superfosfat; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk
nitrogen; pupuk untuk penggunaan pertanian; talkum [magnesium silikat]; zat perekat untuk digunakan dalam industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:06:16
540   EtiketDID2021054711

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO GRAND TLOGOADI R-19, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55286
PT VALUE LUCKY MEDICA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SaniVap Steam biocleaning
Merek Kata
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===peralatan untuk air desinfektan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:06:55
540   EtiketDID2021054712

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Duta Merlin Blok D No.1-2
Jl. Gajah Mada 3-5
Petojo Utara - Gambir
Jakarta Pusat
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. GRAHA LESTARI AGUNG MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IONMAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembersih udara rumah tangga; alat distilasi untuk keperluan industri; alat ionisasi udara atau alat ionisasi air; alat ionisasi

untuk pengolahan udara; aparat disinfektan untuk tujuan medis; aparatus penghasil uap; dispenser disinfektan untuk toilet;
instalasi kamar yang bersih; kamar bersih; meracik sistem untuk penyegar udara; peralatan distilasi, bukan untuk tujuan
ilmiah; ruang bersih [instalasi sanitasi]; unit pembersih udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:07:22
540   EtiketDID2021054713

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp Kalurahan RT/RW. 002/001, Pabuaran, Gunung Sindur, Kab. Bogor – Jawa Barat
, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

PT. RAJA JEVA NISI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dhanu Wardhana BA.,
Jl. Ruko Sentra Niaga, Jalan Boulevard Hijau Blok A No 12, Kel. Pejuang, Kec.
Taruma Jaya, Harapan Indah Bekasi, 17131

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RPA NUSANTARA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===ayam; daging ayam; daging unggas segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:07:24
540   EtiketDID2021054714

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Krakatau Raya No.99, Melati Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17415
PT Heksatamaprima

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEH KAPSUL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Terdapat dua varian, yaitu warna hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Suplemen makanan

dan gizi; makanan/minuman suplemen kesehatan; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan obat untuk mulut
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dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen gizi dalam bentuk kapsul
untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan dalam
bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan kesehatan;
suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan yang
mengandung bahan-bahan alami; suplemen nutrisi ekstrak herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:09:20
540   EtiketDID2021054715

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Melati Raya No. 41 Dukuh Tambak Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

PT. DIANASAKTI SURYAPLASTIK INDUSTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; kantong belanja dari plastik; kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong

sampah plastik; pembungkus plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:09:28
540   EtiketDID2021054716

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FIAT/RM 208-9, 2/F, WIRELESS CENTRE, 3 SCIENCE PARK EAST AVENUE,
HKSTP,  SHATIN, N.T.,

RHT Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RHT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim pembersih (kosmetik); Losion untuk wajah; Perlengkapan mandi; dandan; esens perawatan kulit non-medis; gel

kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; krim kosmetik; krim kulit; krim tabir surya; krim tangan; krim wajah; losion untuk tubuh;
lotion kecantikan; lotion tangan; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah; sediaan bercukur
dan bercukur; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; susu pembersih untuk keperluan toilet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:11:18
540   EtiketDID2021054717

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FIAT/RM 208-9, 2/F, WIRELESS CENTRE, 3 SCIENCE PARK EAST AVENUE,
HKSTP,  SHATIN, N.T.,

RHT Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RHT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Germisida; antiseptik; fungisida; racun bakteri; sediaan sterilisasi sanitasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:12:33
540   EtiketDID2021054718

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Dadap RT 001 RW 005, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15211

Agus Yadi Kiung

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HIKARIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HIKARIN : CAHAYA
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,

mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bedak padat untuk wajah; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih
kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim rambut; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim wajah
(kosmetik); Losion pijat wajah; Losion untuk wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pewarna dan cat rambut;
Produk penataan rambut; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk-
produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah,
alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku,
penghapus cat kuku; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan perawatan rambut,
shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan untuk melembutkan rambut; Semprotan
pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh dan
wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; concealer wajah; emolien rambut; gel pelindung rambut; gel untuk
wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; kit tata rias yang terdiri dari
perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner pembersih untuk digunakan
dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik tabir surya; krim dan
gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim malam; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelurus rambut; krim
pemutih kulit wajah; krim perlindungan rambut; krim siang; krim tabir surya; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim
pembersih wajah; krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; lem ikatan potongan rambut; losion rambut; lotion tabir
surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala,
kuku dan rambut; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda,
krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning
matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit
wajah (facial packs); masker pembersih untuk wajah; masker penataan rambut; minyak untuk pengkondisian rambut; mousse
perlindungan rambut; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; pelembab wajah
tidak mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pencerah
rambut; penetral untuk pengeritingan permanen; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub)
wajah tidak mengandung obat; pengkilap rambut; perawatan rambut keratin; persiapan scrubbing (scrubbing preparations)
untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); pewangi rambut; pewarna rambut;
pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna-pewarna rambut; pomade rambut; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk perawatan untuk melindungi rambut;
sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal
untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak
mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan
busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur
untuk mandi; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk rambut manusia; sediaan hiasan rambut
[sediaan highlight]; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan mencuci rambut; sediaan pembersih wajah;
sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem,
exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan rambut
tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan rambut
santai; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar
matahari; sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk
membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk mengecat rambut;
sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk pembersihan, perawatan
dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut;
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semprotan rambut; serum anti-penuaan untuk wajah; serum rambut; serum untuk wajah tidak mengandung obat; tabir surya
dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tonik rambut;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:15:38
540   EtiketDID2021054719

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FIAT/RM 208-9, 2/F, WIRELESS CENTRE, 3 SCIENCE PARK EAST AVENUE,
HKSTP,  SHATIN, N.T.,

RHT Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NCCO-IG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim pembersih (kosmetik); Losion untuk wajah; Perlengkapan mandi; dandan; esens perawatan kulit non-medis; gel

kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; krim kosmetik; krim kulit; krim tabir surya; krim tangan; krim wajah; losion untuk tubuh;
lotion kecantikan; lotion tangan; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah; sediaan bercukur
dan bercukur; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; susu pembersih untuk keperluan toilet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:16:09
540   EtiketDID2021054720

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO GRAND TLOGOADI R-19, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55286
PT VALUE LUCKY MEDICA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Viro Easy Hydrogen peroxide diffuser
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===peralatan untuk air desinfektan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:16:30
540   EtiketDID2021054721

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FIAT/RM 208-9, 2/F, WIRELESS CENTRE, 3 SCIENCE PARK EAST AVENUE,
HKSTP,  SHATIN, N.T.,

RHT Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NCCO-IG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Germisida; antiseptik; fungisida; racun bakteri; sediaan sterilisasi sanitasi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:18:00
540   EtiketJID2021054722

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Melati Raya No. 41 Dukuh Tambak Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

PT. DIANASAKTI SURYAPLASTIK INDUSTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa ekspor impor; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah

tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; administrasi urusan bisnis;
layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan iklan dan pemasaran online;
layanan pemesanan online; manajemen penjualan; melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan acara promosi;
pemasaran media sosial; pengembangan strategi bisnis; perencanaan strategis bisnis; promosi online jaringan komputer dan
situs web; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:19:13
540   EtiketDID2021054723

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kutisari Indah Utara 6/4, RT/RW : 002/006,
Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60291

I GUSTI MADE FELIX

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VSP+logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, kuning, coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kapur dolomit; Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa,

pakan kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Sediaan untuk semen kedap air dan beton kedap air (kecuali
cat); aditif, bahan kimia, untuk mengebor lumpur; bahan kimia pengelasan; bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan
tinta dan cat; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; deterjen untuk
keperluan industri sebagai bagian dari proses manufaktur; dolomit untuk keperluan industri; glasir keramik; kapur karbonat;
komposisi untuk industri keramik teknis; magnesium karbonat; pupuk; pupuk campuran; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium
superfosfat; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk
nitrogen; pupuk untuk penggunaan pertanian; talkum [magnesium silikat]; zat perekat untuk digunakan dalam industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:19:40
540   EtiketDID2021054724

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FIAT/RM 208-9, 2/F, WIRELESS CENTRE, 3 SCIENCE PARK EAST AVENUE,
HKSTP,  SHATIN, N.T.,

RHT Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim pembersih (kosmetik); Losion untuk wajah; Perlengkapan mandi; dandan; esens perawatan kulit non-medis; gel
kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; krim kosmetik; krim kulit; krim tabir surya; krim tangan; krim wajah; losion untuk tubuh;
lotion kecantikan; lotion tangan; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah; sediaan bercukur
dan bercukur; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; susu pembersih untuk keperluan toilet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:19:48
540   EtiketDID2021054726

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DK TURI RT001 RW002 KELURAHAN BANJARAGUNG, Kabupaten Tegal, Jawa
Tengah

SRI SEMIATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: La Vie Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU & GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion menghapus make-up; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan

pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan
penghapus perekat; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri]
[deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen
untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan-bahan dan sediaan pembersih; balm rambut
non-obat; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi
dengan sediaan toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; batu tawas [astringen]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik;
bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk gigi dibasahi; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk tubuh berkilau; busa pembersih; cairan pembersih; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih
untuk lensa kamera; cat krom; cologne setelah bercukur; dandan; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh
[wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esensi
badian; esensi mint [minyak esensial]; foundation cair; garam mandi tanpa obat; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel tahan lama untuk keperluan
kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk dipakai setelah bercukur; glitter kuku; gulungan abrasif; kain dan kertas abrasif; kapur
untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut
khusus conditioner; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; krim after-shave (non-obat);
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim boot; krim kaki
tanpa obat; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab,
lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengurang bintik
penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lapisan atas cat
kuku; lapisan dasar cat kuku; lembar abrasif; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin mobil; lipstik; losion
setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion
bayi [perlengkapan mandi]; lotion kaki tanpa obat; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik];
lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih non-obat; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion
tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam
bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk
compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; maskara; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk
tubuh; masker pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah;
masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan
mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan pelarut, selain untuk
digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun
tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak
esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kasturi
[wewangian]; minyak mandi tanpa obat; minyak pijat; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mizu-oshiroi [foundation cair];
mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat
kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; parfum cair; pasta
abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pelembab anti-penuaan; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pelindung bibir non-obat; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih
karpet dengan pewangi; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, penggerusan dan
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sediaan abrasif; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemutih kuku; pena cat kuku; pencuci tangan tanpa obat;
penetral untuk pengeritingan permanen; penghilang cat kuku; penyegar nafas; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat
untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu
mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk keperluan kosmetik;
preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; rendam kaki tanpa pengobatan; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair
untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh;
sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi cair; sabun tubuh tanpa obat; salep kulit pelembab
[kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sediaan abrasif; sediaan
bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan dan bahan untuk pembersihan,
pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan gigi non-obat untuk anjing;
sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan
mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat;
sediaan menghapus make-up; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak;
sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang
perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban
dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan
pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pengharum
ruangan; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat
untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik;
sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan pijat tanpa obat; sediaan rambut tanpa obat; sediaan
tata rias; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang
lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semir boot; semir mobil;
semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa buffing; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip napas menyegarkan; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; tempat lipstik; tips kuku; tisu (wipes) atau bantalan yang
diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan
pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tubuh gemerlap; tubuh
yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; warna pipi; wewangian
alami; wewangian kayu cedar; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:20:14
540   EtiketDID2021054727

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FIAT/RM 208-9, 2/F, WIRELESS CENTRE, 3 SCIENCE PARK EAST AVENUE,
HKSTP,  SHATIN, N.T.,

RHT Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Germisida; antiseptik; fungisida; racun bakteri; sediaan sterilisasi sanitasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:22:43
540   EtiketDID2021054728

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kerdukepik, Rt 002 Rw 002, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten
Wonogiri, Jawa Tengah

Tinuk Setyowati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Edi Sapto Priyono S.H
Puri Nirwana 2 Blok AA No 11   Jl. Apel 3 Rt 08 Rw 12 Harapanjaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPI JOSS WONOGIRI
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpao; Biji kopi; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Campuran minuman berbahan dasar teh

herbal; Cendol; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Kerupuk Gendar; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi
giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak
disangrai; Kue Choco Chip; Kue Klepon; Kue Lidah Kucing; Kue semprong; Kue-kue; Mie; Mie Keriting; Mie Korea; Minuman
beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa
susu; Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kopi dengan atau tanpa susu;
Minuman kunyit asam; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman teh
dengan atau tanpa susu; Minuman temulawak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi
Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Berkat; Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Goreng Sosis; Nasi
Kari Ayam; Nasi Kebuli; Nasi Opor Ayam; Nasi Ulam; Nasi gurih krengsengan Mercon; Paket makanan dalam kotak yang
terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging; Permen
Jahe; Pizza (roti); Rempeyek; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Roti pastry; Seduhan dari rempah-rempah; Tape Uli
(Beras Ketan); Teh Tarik; Teh serai; Uli Ketan; arem-arem; bakpao; biji kopi panggang; biskuit; cakwe/cakue; campuran
rempah-rempah; es kopi; es krim; es krim dan produk es krim; gula aren; kerupuk nasi; kopi; kopi bebas kafein; kopi bubuk;
kopi dan coklat; kopi dawet; kopi giling; kopi instan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum
dipanggang; kue kastangel; kue nastar; kue pastry; kue putri salju; kue, biskuit, kue kering; kwetiau; lemper ayam; makan
siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi,
dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makanan siap saji berbahan dasar mie; makaroni; makaroni keju; makaroni
salad; mie ayam; mie goreng; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman
berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan
dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar teh dengan toping :
boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman cokelat; minuman
cokelat dengan susu; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan
dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; minuman kopi; minuman kopi
dengan campuran susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman
serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari
campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang
terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; nasi bakar; nasi kotak; pangsit cumi-cumi; pastel;
pizza; produk-produk kopi; puding; puding beku; risol; roti goreng; roti gulung; roti jahe; sambal; teh; teh jahe; teh melati===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:25:30
540   EtiketDID2021054729

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2200 W Don Tyson Parkway,
Springdale,
Arkansas, 72762

Tyson Fresh Meats, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CR Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Babi; daging sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:25:41
540   EtiketDID2021054730

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wonorejo Permail Sel.8/CC-555, RT/RW : 004/006, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut ,
Kota Surabaya, Jawa Timur

BENNY MULIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEN Granted Trademark
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BEN merupakan nama panggilan pemohon merek
591 Uraian Warna : Hitam, merah
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511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:28:38
540   EtiketDID2021054731

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RMS 1318-20 HOLLYWOOD PLAZA 610 NATHAN ROAD MONGKOK KL
SUNSTONE POWER INDUSTRY CO., LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOLID POWER + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===akumulator, listrik, untuk kendaraan; alat anti-korosi katodik; anoda; antikode; baterai anoda; baterai galvanik; baterai

lithium; baterai lithium-ion; baterai pengapian; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai surya untuk kegunaan industri;
baterai untuk rokok elektronik; inverter [listrik]; inverter fotovoltaik; kabel baterai; katoda; kotak Akumulator; kotak untuk
baterai; lempeng baterai; panel surya untuk produksi listrik; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi
daya untuk akumulator listrik; penutup baterai; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk menghasilkan listrik tenaga surya;
peralatan fotovoltaik untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; peralatan kontrol tenaga listrik; sel fotovoltaik; sel
galvanik; sel surya silikon kristal; stoples akumulator; terminal baterai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:30:55
540   EtiketDID2021054732
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAWASAN INDUSTRI INDONESIA MM2011 BLOK ii NO.1, JATIWANGI CIBITUNG,
BEKASI, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17520

PT SANYANG INDUSTRI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RIGEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Silver dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===As overan gigi untuk sepeda motor; As roda  untuk sepeda motor; As swing arm untuk sepeda motor; BRAKE HOSE

(selang rem); Bodi sepeda motor; CLUCTH MASTER ASSY (sentral kopling atas); CLUTCH BOOSTER (booster kopling);
CLUTCH HOSE (selang kopling); CUP FOR CLUTCH OPERATING (karet sentral kopling bawah); Cranket untuk sepeda
motor; Dudukan stang untuk sepeda motor; Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk sepeda motor; Kickstands
sepeda motor; Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Kopling untuk sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor;
Sadel untuk sepeda motor; Shock untuk sepeda motor; Sliders dan pelindung untuk sepeda motor; Sliders gandar untuk
sepeda motor; Sliders rangka untuk sepeda motor; Standar tengah sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; Tiang rem
belakang sepeda motor; WHEEL CYLINDER ASSY (silinder roda); bagian struktural untuk sepeda motor; behel jok sepeda
motor; engkol sepeda motor; fender belakang motor; frame sepeda motor; grip stang untuk sepeda motor; hub untuk roda
sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; kabel rem untuk sepeda motor; kaliper rem untuk sepeda motor; kendaraan
bermotor roda dua; mesin sepeda motor; mudguards sepeda motor; pedal rem untuk sepeda motor; pedal sepeda motor;
pelek untuk roda sepeda motor; rantai sepeda motor; rem cakram untuk sepeda motor; roda gigi sepeda motor; roda sepeda
motor; sadel sepeda motor; sepeda bermotor; sepeda motor; setang sepeda motor; tromol sepeda motor; tuas rem untuk
sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:31:16
540   EtiketDID2021054733

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950
USA

Honeywell International Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HONEYWELL MAXPRO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : HONEYWELL MAXPRO = merupakan frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Encoders; Sistem keamanan untuk perangkat keras dan perangkat lunak komputer; alarm anti-intrusi; alat perekam video;

kabel koaksial; keyboard komputer; komputer; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; media perekaman digital; paket
perangkat lunak terintegrasi; pemancar [telekomunikasi]; pembaca [peralatan pemrosesan data]; penerima komunikasi data;
peralatan transmisi video; perangkat lunak display/tampilan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi
perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti
menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan router
dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak pengeditan video; perangkat lunak untuk manajemen
informasi pribadi, dan perangkat lunak sinkronisasi data; peranti kendali akses; perekam video; piranti lunak komputer untuk
memantau akses dan aktivitas jaringan komputer; piranti lunak untuk manajemen arsip; server komputer; server video; sistem
pengawasan video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:33:57
540   EtiketDID2021054734

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501
Panasonic Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan

Halaman 297 dari 356



Nama Merek : LUMIX logo
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===adapter lensa kamera; dudukan lensa kamera; filter lensa untuk kamera; flash kamera; kamera; kamera digital; kasing dan

penutup untuk kamera; lensa untuk kamera; penutup untuk kamera; perangkat lunak komputer; publikasi elektronik yang dapat
diunduh; tali kamera; viewfinder untuk kamera===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:37:51
540   EtiketDID2021054735

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Xizhou Economic Development Zone, Xiangshan County, Zhejiang Province
NINGBO SCHLEMMER AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Schlemmer
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bodi mobil; gantungan tunggangan untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; jendela untuk kendaraan; klip

diadaptasi untuk memasang suku cadang kendaraan bermotor pada badan mobil; kopling untuk kendaraan darat; mesin
mobil; pembawa bagasi untuk kendaraan; pembawa ban cadangan untuk kendaraan; pemegang roda cadangan untuk mobil;
penutup jok untuk kendaraan; penutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; peredam kejut suspensi untuk kendaraan;
transmisi untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:40:44
540   EtiketDID2021054736

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Xizhou Economic Development Zone, Xiangshan County, Zhejiang Province
NINGBO SCHLEMMER AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bodi mobil; gantungan tunggangan untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; jendela untuk kendaraan; klip

diadaptasi untuk memasang suku cadang kendaraan bermotor pada badan mobil; kopling untuk kendaraan darat; mesin
mobil; pembawa bagasi untuk kendaraan; pembawa ban cadangan untuk kendaraan; pemegang roda cadangan untuk mobil;
penutup jok untuk kendaraan; penutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; peredam kejut suspensi untuk kendaraan;
transmisi untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:42:47
540   EtiketDID2021054737

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No.7-1, Shangduntou Village, Duqiao Town, Linhai City, Taizhou City, Zhejiang
Province

Taizhou Dongze Glasses Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GENTLE MOTHER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bingkai kacamata; Kacamata pelindung; bingkai kacamata; kabel kacamata; kacamata; kacamata anti-silau; kacamata

pelindung dari sinar matahari; kacamata pintar; kotak kacamata; lensa kacamata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:46:53
540   EtiketDID2021054738

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10 UBI CRESCENT #01-11 UBI TECHPARK, 408564
MARSTAK TECHNOLOGY PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Marstak
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7, 9, 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi pusat pembersih penghisap; Perlengkapan penghisap debu untuk pembersihan; alat cuci; alat pel uap, dengan

tenaga listrik (elektrik); alat untuk menyapu dengan baterai yang dapat diisi ulang; alat untuk menyapu tanpa kabel, dengan
tenaga listrik; debu menghapus instalasi untuk membersihkan tujuan; lantai menggosok mesin; mesin dan alat untuk
membersihkan, listrik; mesin dan alat untuk mencuci karpet, listrik; pel uap; pel uap, listrik, untuk keperluan rumah tangga;
pembersih uap untuk keperluan rumah tangga; pembersih vakum genggam; pembersih vakum listrik; pembersih vakum robot;
pembersih vakum tanpa kabel; penyedot debu; penyedot debu untuk keperluan rumah tangga; peralatan pembersih
menggunakan uap===
===Timbangan; alat pengolah data; earphone; headphone; headset tanpa kabel untuk smartphone; helm pelindung; jam
tangan pintar (pengolah data); kaca mata pintar (pengolah data); kamera web; komputer; komputer laptop; komputer
notebook; komputer tablet; komputer yang bisa dipakai; pengukur lemak tubuh untuk keperluan rumah tangga; perangkat
periferal komputer; timbangan kamar mandi===
===Sepeda listrik; dorong skuter [kendaraan]; kendaraan elektrik; lipat sepeda listrik; papan self-balancing; skuter; skuter
listrik menyeimbangkan diri; skuter listrik roda dua self-balancing; skuter listrik satu roda self-balancing; skuter self-balancing;
unicycles listrik self-balancing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:50:09
540   EtiketDID2021054739

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10 UBI CRESCENT #01-11 UBI TECHPARK, 408564
MARSTAK TECHNOLOGY PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7, 9, 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi pusat pembersih penghisap; Perlengkapan penghisap debu untuk pembersihan; alat cuci; alat pel uap, dengan

tenaga listrik (elektrik); alat untuk menyapu dengan baterai yang dapat diisi ulang; alat untuk menyapu tanpa kabel, dengan
tenaga listrik; debu menghapus instalasi untuk membersihkan tujuan; lantai menggosok mesin; mesin dan alat untuk
membersihkan, listrik; mesin dan alat untuk mencuci karpet, listrik; pel uap; pel uap, listrik, untuk keperluan rumah tangga;
pembersih uap untuk keperluan rumah tangga; pembersih vakum genggam; pembersih vakum listrik; pembersih vakum robot;
pembersih vakum tanpa kabel; penyedot debu; penyedot debu untuk keperluan rumah tangga; peralatan pembersih
menggunakan uap===
===Timbangan; alat pengolah data; earphone; headphone; headset tanpa kabel untuk smartphone; helm pelindung; jam
tangan pintar (pengolah data); kaca mata pintar (pengolah data); kamera web; komputer; komputer laptop; komputer
notebook; komputer tablet; komputer yang bisa dipakai; pengukur lemak tubuh untuk keperluan rumah tangga; perangkat
periferal komputer; timbangan kamar mandi===
===Sepeda listrik; dorong skuter [kendaraan]; kendaraan elektrik; lipat sepeda listrik; papan self-balancing; skuter; skuter
listrik menyeimbangkan diri; skuter listrik roda dua self-balancing; skuter listrik satu roda self-balancing; skuter self-balancing;
unicycles listrik self-balancing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:51:14
540   EtiketJID2021054740
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 309, No.16, Yunding North Road, Huli District, Xiamen 361008, Fujian
Yealink (XIAMEN) Network Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Yealink
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa desain dan pengembangan perangkat lunak; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; desain telepon seluler;

komputasi awan; konsultasi teknologi informasi [TI]; konversi data informasi elektronik; pemrograman komputer; penelitian
teknis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:53:46
540   EtiketJID2021054741

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SULTAN, KOMPLEK INDRAGIRI ISLAMIC CENTER, KEL. KAMPUNG
DAGANG, KEC. RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau

KOPERASI INDRAGIRI MUAMALAH KITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDRAGIRI MART
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, BIRU, ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan

untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan
pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi,
gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto,
cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat
makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak
komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan
cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan
karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari
berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan
dan minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko serba ada dan ritel;
Manajemen bisnis toko serba ada; TOKO SERBA ADA; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa ritel supermarket dan toko serba ada
(departmental store); jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-
oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan ritel disediakan oleh supermarket; supermarket===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:54:12
540   EtiketDID2021054742

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 211, Building 1, No.26 Puzai Road, Pingdi, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong

Magnetar technology shenzhen co.,LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : MAGNETAR logo
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak speaker; Pemutar DVD; Penguat suara; Telepon Seluler; alat reproduksi suara; alat transmisi suara; bingkai foto

digital; equalizers [peralatan audio]; headphone; instrumen navigasi elektronik; kabel koaksial; kabel serat optik; komputer
portable; pemutar CD; pemutar media portabel; pemutar rekaman; penerima audio dan video; penerima televisi [TV set];
perekam video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:54:35
540   EtiketDID2021054743

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MALAKA DALAM NO. 2 MEDAN, KEL. PANDAU HILIR, KEC. MEDAN
PERJUANGAN, Kota Medan, Sumatera Utara

WIDODO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GRAHA PEGAS DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, MERAH, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Per Daun untuk Kendaraan Bermotor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:55:15
540   EtiketDID2021054744

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1 of 1F, No.1 Three Lane, Fengle Fengnan Road, Xiaolan Town, Zhongshan City
Zhongshan Duowangfu Electronics Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Redbee
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak untuk pengeras suara; Penggandeng [peralatan pengolah data]; baterai, listrik; kacamata pembesar [optik];

komputer; pemutar media portabel; penggaris [alat ukur]; tape recorder; teleskop; timbangan kamar mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:56:32
540   EtiketDID2021054745

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan Alun Indah, Jalan Raya Bekasi KM. 23, GD. D Pintu 21, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. SELARAS SINERGI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TheSULTAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, HITAM DAN EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Bumbu Gulai; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa);

Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula halus untuk glasir; Gula kacang; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula sirup;
Gula tetes untuk makanan; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle);
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Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim (permen gula-
gula); Gula-gula berwarna hitam; Gula-gula kacang; Gulai Pisang; Gulali; Karamel gula-gula; Kembang gula beku; Kembang
gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh
herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kopi gula aren; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku);
Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Lapisan gula (icing) untuk kue; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang gula];
Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan
ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Mesis (gula-gula); Nasi
Gulai Nangka; Olahan yang terbuat dari gula; Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kembang gula rami yang dapat
dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk kue dan kembang gula; Puding dari
telur, susu dan gula; Roti, kue pastry dan gula-gula; Taffy (gula-gula); Tepung gula; Turkish delight (gula-gula); almond
berlapis gula; bahan pengganti gula; bar gula-gula; biji kopi dilapisi gula; biskuit gula; bonbons terbuat dari gula; callisons
[gula-gula]; campuran gula-gula instan; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; cokelat dan produk cokelat,
yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; daun stevia (pengganti gula); dekorasi berbasis
gula untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dessert mousses [gula-gula]; es gula;
fondants [gula-gula]; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula berputar (dekorasi kue); gula bit;
gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus; gula
gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula
kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula
manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen karet;
gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula;
gula-gula bebas gluten; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan
menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula dingin; gula-gula non obat; gula-gula termasuk
permen karet bukan obat; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan;
hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; ice cream bars [gula-gula]; jeli buah [gula-
gula]; kacang (gula-gula); kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang dilapisi gula; karamel keras berlapis gula; kembang gula;
kembang gula beku berbahan dasar almond; kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai; kembang gula beku
berbahan dasar kacang mete; kembang gula beku berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku berbahan dasar
kelapa; kembang gula beku berbahan dasar sereal; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau
buah-buahan; keripik kacang (gula-gula); kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; lem yang dapat
dimakan untuk dekorasi gula-gula; lemon serbat [gula-gula]; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; makanan pembuka dan
makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-gula
dingin dan beku; membalikkan gula; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; mizo-
yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; nasi gulai /gule; nerikiri [gula-gula tradisional
Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; olesan serbat [gula-gula]; pasta
permen [kembang gula]; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula berbusa; pemanis menjadi pengganti gula;
perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen [gula-gula]; permen bebas gula; permen gula rebus; permen
gula tanpa obat; permen karet [gula-gula]; permen karet bebas gula [gula-gula]; potongan gula kristal [gula-gula]; pretzel
berlapis yogurt [gula-gula]; serbat [gula-gula]; sirup maple bebas gula; stick liquorice [gula-gula]; tablet hisap tanpa obat [gula-
gula]; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung dan
sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tetes buah [gula-gula]; toffee
(gula-gula); toffees (gula-gula); turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari
permurnian gula); yogurt beku [es gula]; zephyr [gula-gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:58:42
540   EtiketDID2021054746

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wuluh Blok 1 No.32, Kel. Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Jakarta Barat
11420, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11420

MERLIN KOMALA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rita Wihardja S.H.
HARMONY PATENT, Apartemen Istana Harmoni Lantai Dasar  1J, Jl. Suryopranoto
No. 2, Jakarta 10130

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOWLRITO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Enchilada [roti isi]; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan

(kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan
tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; burrito; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk
daging, ikan atau sayuran; mangkuk tortilla yang bisa dimakan; nachos [keripik tortilla]; paket makanan yang terdiri dari pasta
atau nasi; quesadillas [roti isi]; roti berlapis; taco (Hidangan khas Mexico); tortilla; tostadas (makanan khas Mexico)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 16:59:51
540   EtiketDID2021054747

730 Nama Pemohon : Fujian Fenan Aluminium Co., Ltd
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Alamat Pemohon : Hongkuan Industrial Zone, Yangxia Street, Fuqing City, Fujian Province
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FOEN + huruf kanji
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jendela logam; Panel-panel bahan campuran aluminium untuk bagian muka arsitektural suatu gedung; Penopang dari

logam; bahan bangunan dari logam; bingkai jendela dari logam; kawat aluminium; penutup pintu dari logam; pintu logam *;
profil dari alumunium; teralis logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:00:38
540   EtiketDID2021054748

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. Gatot Subroto No.10G, Kota Bandar Lampung, Lampung
PT AGUNG ADIGUNA MEDIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: myonidel
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan abu
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gelang akupuntur; Peralatan akupunktur listrik; aparat akupunktur; instrumen akupunktur; instrumen akupunktur non-

listrik; jarum akupunktur; jarum untuk tujuan medis; peralatan akupunktur; perangkat mikro-tusuk jarum medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:02:08
540   EtiketDID2021054749

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR, Amsterdam
ICL Europe Cooperatief U.A.,

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Polysulphate logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; pupuk untuk penggunaan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:02:59
540   EtiketJID2021054750

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 41, Chung Ming Street, West Central District, Tainan
HUNG, HSIU HUNG, HUNG, HSIU YUAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAAMI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan kudapan; Jasa penitipan untuk hewan; Kafetaria; Perhotelan; jasa restoran; katering makanan dan

minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:09:42
540   EtiketJID2021054751

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan Alun Indah, Jalan Raya Bekasi KM. 23, GD. D Pintu 21, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. SELARAS SINERGI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TheSULTAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, HITAM DAN EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa distribusi; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan

perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit,
sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan
perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat
gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat
periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan
pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita
video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton
dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan
untuk menulis, kartu bermain, barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung,
tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup
kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang
diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa perdagangan; Jasa
perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; jasa retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan,
unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli,
selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras,
tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk
pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa promosi yaitu
distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler
lainnya dan internet; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; perdagangan barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:10:01
540   EtiketDID2021054752

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. BARCLAY PRODUCTS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: S.Q.S + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : S.Q.S + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah, Biru dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel pembersih kulit; Krim pencuci tangan; Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pembersih karpet;

Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembilas kain; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Pewangi pakaian;
Pewangi untuk pewangi ruangan; Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sediaan Pewangi
Ruangan; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan pembersih kamar mandi;
Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan penyegar udara; Sediaan sanitasi untuk
tangan; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit;
Tisu basah; antiperspiran [perlengkapan mandi]; aroma diffuser buluh udara; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun
dan air toilet; bubuk sabun; cairan pembersih; cairan pembersih kering; cairan pencuci; cairan penghilang noda; deterjen; kain
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diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kondisioner kain; krim tangan untuk keperluan kosmetik; minyak aromatik; parfum
dan air toilet; pembersih kamar mandi; pembersih rumah tangga; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga;
pembersih tangan; pembilas akhir cucian; produk sabun; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun cuci;
sabun cuci tangan; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel;
sabun tubuh; sachet untuk linen wangi; sampo untuk kendaraan bermotor; sediaan  untuk mencuci tangan; sediaan bahan
kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat
pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan
pemolesan kulit; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan
pembersihan tangan; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengharum ruangan;
sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan;
sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; semprotan antistatik untuk
pakaian; semprotan linen beraroma; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring;
tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit;
wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:11:35
540   EtiketJID2021054753

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kencanasari Barat 4/G-24, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
ERLINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAMBAWANG
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran

yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Kedai
untuk sarapan; Layanan menjemput makanan; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran Prasmanan; Tempat makan
yang menghidangkan kudapan; Warung makan; jasa katering; jasa memasak makanan; kafe; layanan rantai restoran; layanan
restoran cepat saji; mengambil layanan makanan cepat saji; menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang
dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
dalam dan di luar gedung; pusat makanan/jajan; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar;
rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:12:57
540   EtiketJID2021054754

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Gunung Sahari IX RT/RW 005/004 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Eric

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tokomas Mulia 89
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru.,Merah.,Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah

direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko emas
dan perhiasan; Toko perhiasan; jasa distributor grosir untuk perhiasan; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan
toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; toko online; toko perhiasan, emas batangan
dan berlian; toko yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:12:59
540   EtiketDID2021054755

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JATINEGARA BARAT NO. 124, JAKARTA TIMUR, 13320, DKI JAKARTA,
INDONESIA, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13320

PT. BAHTERA WIRANIAGA INTERNUSA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEALANO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Sapi; Abon ikan; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah-buahan dalam kaleng; Daging ayam

beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster,
kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-buahan,
daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Kentang yang dikalengkan, dibekukan,
dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut olahan,
semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan; Keripik
paru; Keripik tahu; Keripik ubi aneka rasa; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam
bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran;
Produk olahan daging udang; Sayuran dalam kaleng; Sosis; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan,
unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan makanan
yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran segar; buah dan sayuran yang diawetkan,
dibekukan, dikeringkan dan dimasak; daging; daging kalkun (diasinkan atau diasap); daging panggang; iga [potongan daging];
kacang atom; kacang beraneka rasa; kacang kedelai, diolah; kacang olahan; kacang polong, diolah; keju; kentang beku
olahan; kentang goreng beku; kentang olahan; kentang tumbuk instan; keripik buah; keripik kentang; keripik nangka; keripik
pisang; keripik singkong; keripik tempe; keripik udang; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget,
otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; minyak goreng; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; sarden (ikan),
kalengan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:13:44
540   EtiketDID2021054756

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung AXA Tower Lt. 42 Suite 2, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18 RT. 014 RW. 004.,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT . RETAIL KITA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
Winarta IP Practice  Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard  Bukit
Gading Raya Blok A 16-17  Kelapa Gading Permai

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: retailkita + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANYE, HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui

jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data; program dan perangkat lunak
komputer; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer dan
perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer disimpan dalam bentuk
digital; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk menghubungkan jarak jauh
ke komputer atau jaringan komputer; program komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program komputer
untuk perdagangan mata uang elektronik; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program
komputer, dapat diunduh; program sistem operasi jaringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:15:10
540   EtiketJID2021054757

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung AXA Tower Lt. 42 Suite 2, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18 RT. 014 RW. 004.,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT . RETAIL KITA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
Winarta IP Practice  Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard  Bukit
Gading Raya Blok A 16-17  Kelapa Gading Permai

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: retailkita + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANYE, HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Layanan pengadaan

kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko
ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web
atau belanja melalui program televisi; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko
grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel online
terkomputerisasi; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; mengatur transaksi komersial, untuk orang lain, melalui toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:15:35
540   EtiketDID2021054758

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SUKOLILO RT. 006 RW. 002 KELURAHAN SUKOLILO KECAMATAN WAJAK
KABUPATEN MALANG, Kabupaten Malang, Jawa Timur

SUAIBI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PANAH EMAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, MERAH, PUTIH, KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sarung batik; Sarung tenun; Songkok (Peci); Songkok Bodor; baju busana muslim; sarung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:16:48
540   EtiketJID2021054759

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung AXA Tower Lt. 42 Suite 2, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18 RT. 014 RW. 004.,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT . RETAIL KITA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
Winarta IP Practice  Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard  Bukit
Gading Raya Blok A 16-17  Kelapa Gading Permai

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: retailkita + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANYE, HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Program penyiaran melalui jaringan komputer; jasa penyediaan forum on-line untuk pengiriman pesan di antara para

pengguna komputer mengenai pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan presentasi multimedia, rapat online, acara
online, pelatihan online, penjualan online, dan pemasaran online; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke
film dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; layanan telekomunikasi untuk tujuan e-
commerce; menyediakan akses ke folder pusat data atau file yang disimpan secara elektronik yang digunakan untuk
konsultasi jarak jauh, dan menyediakan layanan transmisi sinyal untuk e-commerce melalui sistem telekomunikasi dan sistem
komunikasi data; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan akses pengguna ke program
komputer di jaringan data; menyediakan akses sesuai permintaan ke program komputer di jaringan data; menyediakan
layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya; penyediaan akses telekomunikasi
ke film dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; penyiaran fitur atau program film dan televisi,
termasuk di Internet, di jaringan komunikasi seluler dan di media lain; penyiaran program teleshopping; siaran program radio
dan televisi melalui jaringan kabel atau nirkabel; transmisi elektronik dari program komputer melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:18:07
540   EtiketJID2021054760

730 Nama Pemohon : PT . RETAIL KITA INDONESIA
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Alamat Pemohon : Gedung AXA Tower Lt. 42 Suite 2, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18 RT. 014 RW. 004.,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
Winarta IP Practice  Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard  Bukit
Gading Raya Blok A 16-17  Kelapa Gading Permai

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: retailkita + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

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

bahan baku, dan pengiriman lainnya untuk orang lain; jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang;
layanan pengepakan, pengemasan dan pergudangan; layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan,
pengemasan dan pengiriman barang; memberikan informasi terkait layanan pergudangan; penyediaan layanan dan fasilitas
pergudangan; pergudangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:19:36
540   EtiketJID2021054761

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung AXA Tower Lt. 42 Suite 2, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18 RT. 014 RW. 004.,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT . RETAIL KITA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
Winarta IP Practice  Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard  Bukit
Gading Raya Blok A 16-17  Kelapa Gading Permai

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: retailkita + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANYE, HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan portal web (desain atau hosting); Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil; Portal web dan/

atau platform digital tanpa tujuan komersil; desain dan hosting portal web; layanan pemrograman komputer untuk
pergudangan data; merancang, menyusun, memasang, menghosting, memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs web
dan portal situs web untuk digunakan oleh orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:19:50
540   EtiketDID2021054762

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. BARCLAY PRODUCTS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: S.Q.S + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : S.Q.S + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah, Biru dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anti bakteri; Bahan penyerap bau; Busa tangan antibakteri; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk

tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan
untuk menghilangkan bakteri; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Karbol
wangi pembasmi kuman; Pembersih kulit medis antibakteri; Pencuci tangan antibakteri; Penyeka anti-bakteri; Sabun cuci
tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sediaan anti serangga untuk penggunaan pribadi
dalam bentuk aerosol; Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan disinfektan,
pembasmi kuman; Sediaan kebersihan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan
penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran ruangan; Sediaan
penyegar udara untuk mobil; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk
pembasmi bakteri dan virus; Sediaan-sediaan farmasi; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; Tisu yang diresapi dengan
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sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian pengharum
ruangan; air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); antiseptik; cuci tangan anti-mikroba;
deodoran untuk pakaian dan tekstil; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan; desinfektan semprot; deterjen
kuman; disinfektan serba guna; gel antibakteri; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; lotion tangan antibakteri;
pembersih antibakteri; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih tangan
antiseptik; penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau ruangan semprotan;
penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pewangi udara; pewangi untuk mobil; plester, bahan untuk membalut; sabun
antibakteri; sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sediaan antibakteri;
sediaan antiseptik; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan mandi untuk keperluan medis; sediaan
pembersih udara; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga,
komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau
industri; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan sanitasi udara; sediaan sterilisasi; semprotan anti serangga;
semprotan antibakteri; semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan pribadi; semprotan pembersih
tangan untuk desinfektan; semprotan pewangi udara; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu pembersih; tisu
sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan manusia; tisu yang diresapi
dengan desinfektan===
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Jawa Timur, 60189
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ika Citra Dewi S.T
CIDID LAW FIRM & IP SERVICES  Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said
Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950
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Nama Merek
Tipe Merek :

: KAMYASTHETIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Secara konseptual, merek “Kamyasthetic” memiliki makna “Kamya”: beautiful (cantik) dan “Aesthetic”:
beautiful (cantik). Sehingga, Pemohon berharap bahwasanya konsumen yang akan mengggunakan
produk dengan merek “Kamyasthetic” menjadi cantik

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,

mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner,
pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang kosmetik untuk mandi;
Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat
alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari
kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak
muka putih untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel
untuk keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda
Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk
kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah
dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid
foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata
(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krem Jerawat Non Medis; Krim
Badan area sensitif (kosmetik); Krim bernutrisi; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak
untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik);
Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mata; Krim matahari (bukan
untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit
beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim tabir surya;
Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk
tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang
tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim,
minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Losion dan serum; Losion menghapus make-
up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion
daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik);
Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh
sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan
semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pembersih make-up; Pembersih wajah (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan
membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik;
Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-
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obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona
mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk,
lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun anti keringat; Sabun cair wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun
kosmetik; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun
untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk
mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Scrub untuk keperluan kosmetik;
Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk
kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pembersih
badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,
pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan
kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan
penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab
wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Spray
wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Vitamin C serum; Zat
pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk
keperluan kosmetik; balm dan krim setelah bercukur; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet
(toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis untuk make-up; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya;
cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; dasar bedak (kosmetik); gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan
[kosmetik]; gel kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan
lama untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat
aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen
pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan
kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar
udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif [make-
up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik
fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik
tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak
mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk bibir; kosmetik
untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih
tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik,
yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan
kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak
mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik
untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kecantikan; krim kecantikan balm;
krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim
kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata;
krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim kulit untuk
keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-
obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih
non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim
pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut;
krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim
rambut; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik;
krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim
pembersih wajah; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk
mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
untuk keperluan kosmetik; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit
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mati; krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik;
krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim,
minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion
kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu
yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur
kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan;
lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik];
lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab
kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik;
lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut
kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya
untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up untuk wajah dan tubuh;
masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion
kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; minyak
berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk
penggunaan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku,
rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik
wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pensil mata kosmetik; penyamakan kosmetik dan
susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; persiapan kulit
wajah untuk penggunaan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen;
produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik);
produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun cair untuk tangan dan wajah;
sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun kulit; sabun mandi dalam bentuk cair,
padat atau gel; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tubuh;
sabun untuk kulit; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat,
butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak
untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair,
busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur
untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-
wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa
busa; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri;
sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik
untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan
kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik
untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan
menghapus make-up; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit
yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk
pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi,
losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut
untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan rias rambut kosmetik;
sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan
untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk simulasi warna
darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas
luka pada kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-
sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit
(kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum
penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan
pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu
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permata; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu
pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu
pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah dicukur; susu
setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah
dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu
diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan menghilangkan make-up; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:22:44
540   EtiketDID2021054764

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dharmahusada Indah Timur M-15, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
MATTHEW ANDY WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FARMWORK SOLUTION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, abu-abu, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin penanaman benih jagung; Mesin penggulung untuk keperluan pertanian; Mesin penghembus untuk mengempa,

menyedot dan mengangkut biji-bijian; Mesin sekam padi; Mesin sortasi beras; Mesin untuk pekerjaan tanah; Rol karet
penggiling padi; alat penyemprot (mesin); alat pertanian, dipasang di trailer; alat pertanian, selain alat tangan yang
dioperasikan dengan tangan; alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; elevator pertanian; katrol drive untuk sabuk
transmisi daya dari mesin pertanian; kopling untuk alat pertanian; mekanisme robot yang digunakan dalam pertanian; mesin
biji-bijian husking; mesin giling untuk keperluan pertanian; mesin pemadat tanah; mesin pemoles beras; mesin penanam benih
pertanian; mesin pengupas jagung dan biji-bijian; mesin penyemprotan; mesin pertanian; mesin sortasi optik untuk biji-bijian;
pemanen untuk pertanian; pembudidaya pertanian; pemisah biji-bijian; pengolah tanah [mesin]; penugal benih untuk mesin
pertanian; penyemprot insektisida [mesin]; pisau untuk mesin pemindah tanah; sabuk untuk mesin kendaraan pertanian; trek
karet menjadi bagian dari perayap di mesin pertanian; windrowers untuk mesin pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:25:56
540   EtiketDID2021054765

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GG Macan Multi V-L/12, RT 005/RW 013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon
Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510

Joshua Sudihman, Felix Pradipta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLYN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Desinfektan dan antiseptik; Deterjen

cucian antibakteri dan antiseptik; Gel antiseptik; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pencerah
warna cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri
dan antiseptik; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan
untuk keperluan kebersihan; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran
ruangan; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Tisu yang diresapi dengan sediaan
antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Wangi-wangian pengharum ruangan; antiseptik; desinfektan; desinfektan
cair; desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan semprot; desinfektan untuk keperluan kebersihan;
desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; gel
pembersih tangan untuk desinfektan; kit yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga
masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; komposisi penghilang bau
ruangan; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; pembersih tangan antiseptik; penghilang bau di ruangan; penghilang bau
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ruangan semprotan; penyegar ruangan; sabun desinfektan; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan antibakteri untuk
perawatan luka; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain
perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah tangga; sediaan sterilisasi sanitasi; semprotan anti-cetakan
untuk desinfektan; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; tisu antiseptik sekali pakai; tisu sanitasi sekali pakai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:27:05
540   EtiketDID2021054766

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Office 8, Level 18-A, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. Bristol Asia Technology

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mochammad Bahrul Hidayat S.S., S.H., M.H.
PATENTRUST INTERNATIONAL BUREAU, Kencana Tower, Level Mezzanine,
Business Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir, No. 88, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BRISTOL TECHNOLOGY
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Inverter; Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; Pengisi daya; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai

matahari; baterai surya; inverter [listrik]; inverter surya; panel surya untuk produksi listrik; pengisi daya baterai; penyearah
[listrik]; penyearah terbalik sebagai bagian dari sistem tenaga surya; sel surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:28:34
540   EtiketDID2021054767

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Cimanggu City Blok T3 No 9 Cibadak Tanah Sareal Bogor, Kota Bogor, Jawa
Barat, 16161

Gharyne Prakasya Anggriawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYAM ASAP BOGOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Coklat, Oranye, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Daging ayam asap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:30:29
540   EtiketJID2021054768

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Kopo Indah III Blok E 12 A No.52 Margaasih, Bandung
CV. GANDARAN OTOMOTIF DJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GANDARAN OTOMOTIF DJAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kurir; Jasa transportasi dan pergudangan, termasuk jasa mobil lapis baja untuk pengangkutan mata uang, berlian

dan perhiasan, logam mulia serta sekuritas dan barang berharga lainnya, menyediakan berbagai jasa ruangan brangkas
(ruangan besi), menyediakan jasa pengiriman barang internasional untuk barang berharga (termasuk bea cukai),
menyediakan dukungan darat untuk jasa kurir udara, barang ekspor dan impor serta perangkat yang terkait dengan penjagaan
dan keamanan pelabuhan dan bandara udara, pergudangan dan penyimpanan barang berharga, penyimpanan kendaraan
(garaging), pengemasan barang, jasa kurir udara, jasa transportasi laut, transportasi barang melalui udara atau darat;
Layanan angkutan; Layanan kurir; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa pengangkutan; jasa pengaturan perjalanan;
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jasa-jasa pemesanan angkutan; layanan pos, pengiriman dan kurir; logistik rantai pasokan  dan layanan logistik terbalik , yaitu,
mengoordinasikan dan melakukan penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang, kargo, dan pengangkutan  lainnya
untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, truk, atau sarana serupa; panduan perjalanan, layanan pendamping dan
kurir; pemuatan, pengepakan, penyimpanan, pengangkutan dan pembongkaran barang; penanganan kargo, yaitu,
penanganan stasiun pengangkutan kontainer; pengangkutan; pengangkutan barang [pengiriman barang]; pengangkutan orang
dan barang; pengangkutan paket; pengemasan dan penyimpanan barang dan paket; pengiriman barang melalui kurir;
pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, barang pribadi
dan bagasi melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, dokumen,
paket, dan surat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:31:50
540   EtiketDID2021054769

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ludwig-Krohne-Str. 5, 47058 Duisburg
KROHNE Messtechnik GmbH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KROHNE logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Otomatisasi dan kontrol perangkat lunak dan sistem otomatisasi untuk pengoperasian yang memanfaatkan sistem

pendingin berbasis air/fluida dan menganalisis data kinerja operasional berbasis sistem dan data lingkungan untuk
menyesuaikan laju aliran, tekanan dan suhu air/fluida dalam sistem untuk kinerja yang optimal; Perangkat elektronik untuk
mendeteksi sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel atau probe dengan cara
pemantauan jarak jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; alat pendeteksi dan penguji kebocoran; alat
pengolah data dan komputer; alat ukur dan instrumen; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan,
mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan listrik; detektor cacat ultrasonik; indikator level;
pemancar radar; pengukur aliran; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching),
mengubah (transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; sakelar untuk level cairan; sensor
suhu; sensor tekanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:31:54
540   EtiketDID2021054770

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 244, GALMACHI-RO, JUNGWON-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO,
REPUBLIC OF KOREA

DAEWOONG CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAEWOONG C-COLD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan farmasi untuk antitusif dan selesma; Sediaan untuk pereda gejala pilek, influenza dan alergi; analgesik; obat pilek

atau obat selesma; sediaan anti-inflamasi; sediaan antipiretik; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit terkait infeksi; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:32:02
540   EtiketDID2021054771

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JATINEGARA BARAT NO. 124, JAKARTA TIMUR, 13320, DKI JAKARTA,
INDONESIA, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13320

PT. BAHTERA WIRANIAGA INTERNUSA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEKENTO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Sapi; Abon ikan; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah-buahan dalam kaleng; Daging ayam

beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster,
kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-buahan,
daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Kentang yang dikalengkan, dibekukan,
dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut olahan,
semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan; Keripik
paru; Keripik tahu; Keripik ubi aneka rasa; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam
bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran;
Produk olahan daging udang; Sayuran dalam kaleng; Sosis; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan,
unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan makanan
yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran segar; buah dan sayuran yang diawetkan,
dibekukan, dikeringkan dan dimasak; daging; daging kalkun (diasinkan atau diasap); daging panggang; iga [potongan daging];
kacang atom; kacang beraneka rasa; kacang kedelai, diolah; kacang olahan; kacang polong, diolah; keju; kentang beku
olahan; kentang goreng beku; kentang olahan; kentang tumbuk instan; keripik buah; keripik kentang; keripik nangka; keripik
pisang; keripik singkong; keripik tempe; keripik udang; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget,
otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; minyak goreng; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; sarden (ikan),
kalengan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:33:03
540   EtiketDID2021054772

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Emerald Blok AA-2 No.37 RT.001 RW.007, Kota Tangerang Selatan, Banten
PT SINERGI REKATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Thelly Rope S.H., M.H.
Law Office Lesse Indonesia Patent, Jl. Hadiah Utama V, Kavling Polri Blok B
VII/705A No. 34, RT. 004/ RW. 011 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Xynerg
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru tua, biru muda dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat pengolah data dan komputer; alat penyimpan data komputer; peralatan periferal untuk komputer dan peralatan

pemrosesan data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; program komputer; program pengoperasian komputer;
program utilitas komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:37:15
540   EtiketJID2021054773

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TRUNOJOYO GG. VII NO. 48, RT. 004/RW. 003, KEL. PATEMON, KEC.
PAMEKASAN, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, 69312

DEDY FERY VERDIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIMULASICAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SIMULASICAT = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru dan Kuning Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bimbingan belajar (bimbel); Jasa Pendidikan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan
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secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; jasa pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:38:31
540   EtiketDID2021054774

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.P.Diponegoro 25 Rt. 001/Rw.002, Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan,
Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 63512

Dr.Ika Nurmalita Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Inusa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Phink, magenta, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan

bibir; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bantal aromaterapi untuk
keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Bubur cair, bubur dan susu dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi;
Bubur dari buah untuk bayi; CELANA DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Campuran minuman suplemen gizi
bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Celana
dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Formula obat herbal; Garam-
garam air mineral untuk keperluan medis; Gel antiseptik; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gula
pelengkap diet; Gula rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Implan
kulit biologis, yaitu, larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair;
Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan;
Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu
pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-
empot; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu
meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk organ dalam tubuh; Jelly
(vaselin) untuk keperluan medis; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Keripik buah untuk bayi; Kertas tisu untuk kesehatan; Kopi stamina
yang mengandung obat; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan
untuk keperluan kebersihan; Koyo transdermal; Krim Jerawat; Krim farmasi; Krim obat herbal; MINYAK ANGIN; MINYAK
SEREH; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal,
oatmeal dan kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan
dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk
penggunaan medis; Makanan diet; Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak,
lemak dan kacang yang telah diolah; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan ringan untuk bayi;
Makanan untuk anak-anak; Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah
(jamu); Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan
kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman jahe
merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya
tahan tubuh; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman
stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang
mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan
anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen
untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan
kecantikan; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu
pelangsingan tubuh; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah
wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan
sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-
buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis;
Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Telon; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak
eucalyptus; Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kayu putih; Minyak
pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak-minyak yang mengandung obat; OBAT MERAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang
Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk
keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang
mengandung madu; Obat kumur gigi; Obat paten Cina; Obat penambah nafsu makan; Obat tradisional stamina pria; Obat-
obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan
makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan makaroni sayuran untuk bayi; Pembalut untuk haid; Pembersih kulit medis antibakteri;
Penghilang bau dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk
bernapas dengan segar); Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada karpet;
Penyeka yang diresapi antiseptik; Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan makanan biologis; Produk kesehatan
mata; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan mulut mengandung obat;
Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk ekstrak rami (untuk medis); Puree buah
untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Ramuan
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tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Roti kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi
(handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan dari vitamin;
Sediaan farmasi untuk obat selesma; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit;
Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat
untuk kulit dan bibir; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk membersihkan kulit,
untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal, kekeringan, luka dingin,
untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan,
makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang diperkaya
dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Serat untuk diet; Serbuk untuk
suplement diet; Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh,
dan tincture; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan
sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal,
suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan;
Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan
dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen
laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture;
Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan dan makanan
termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan;
Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi;
Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk
konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen tambahan
nutrisi; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang
mengandung vitamin C; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis;
Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan
penggunaan medis; Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa bubuk;
Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk anak-anak; Susu formula yang mengandung susu kambing;
TONIK OBAT KUAT; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; Tampon untuk haid wanita; Teh
herbal untuk tujuan pengobatan; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan
sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral dan obat-obatan
lainnya yang mengandung madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung
gizi dalam bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-minuman yang
mengandung gizi yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang mengandung
karbohidrat tinggi yang dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan kedokteran; Yogurt
untuk bayi; air mineral untuk keperluan medis; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin
untuk keperluan medis; akar obat; alkohol obat; analgesik; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-oksidan untuk digunakan sebagai
suplemen makanan; antibodi untuk keperluan medis; antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen
makanan]; antioksidan untuk suplemen gizi; antiseptik; astringen untuk keperluan medis; bahan makanan, suplemen makanan
dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan-bahan
yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; balsem analgesik;
balsem yang mengandung obat; bantalan yang mengandung obat; bar energi suplemen gizi; batang sereh wangi untuk
digunakan sebagai pengusir serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedak talek untuk keperluan medis; bedak yang
mengandung obat; biofarmasi untuk pengobatan kanker; bubuk pengganti makanan bergizi; bubuk protein sebagai pengganti
makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); busa (foam) yang mengandung
obat; busa kontrasepsi; campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai
pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet rasa buah; cuci tangan dengan antibiotik;
deodoran (selain untuk penggunaan pribadi); deodoran untuk pakaian; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan;
desinfektan; desinfektan cair; desinfektan sabun wangi; desinfektan semprot; desinfektan untuk keperluan kebersihan;
desinfektan untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk toilet kimia; disposable
underpants for incontinents; dressing luka steril; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak
tanaman untuk keperluan farmasi; elektrolit untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim
untuk suplemen diet; farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; garam air mineral; garam kalium untuk
keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi; gel anti-adhesi untuk digunakan dengan
perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel dermatologis berbasis kortison; gel lidah buaya untuk tujuan terapeutik; gel
untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan
antiseptik; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; herbal penggemuk badan; infus herbal obat; infus obat; injeksi insulin
dijual penuh dengan insulin; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu
untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; jamu-jamuan pelangsing tubuh; jujube, diobati; kapas untuk keperluan medis;
kapsul alergi; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul untuk keperluan farmasi;
kapsul untuk obat-obatan; kasein untuk suplemen diet; kolagen untuk keperluan medis; kontrasepsi kimia; kosmetik yang
mengandung obat; kotak obat, portable, terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim
anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim antijamur untuk keperluan medis; krim
kulit berbasis kortison; krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit;
krim obat untuk perawatan kulit; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot
dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; krim pelindung obat; krim tartar untuk
keperluan farmasi; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
krim-krim yang mengandung obat; lilin telinga; lilin telinga untuk tujuan terapeutik; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion anti-terbang; lotion farmasi untuk kulit; lotion obat; lotion
rambut mengandung obat; lotion tangan antibakteri; lumpur untuk mandi; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng;
makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian
medis) dalam berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang
diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan;
makanan/minuman suplemen kesehatan; media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; mineral dan
suplemen mineral; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau
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karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman
kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis
(antioksidan); minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman mineral obat; minuman obat; minuman pengganti
elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai
zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen gizi;
minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman untuk bayi;
minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin
aromaterapi; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak obat; minyak terapi
untuk kesehatan; obat antijamur; obat dan salep herbal; obat penggemuk badan; obat pereda luka bakar; obat tetes telinga;
obat traditional penggemuk badan; obat-obatan; obat-obatan farmasi; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan untuk
keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; pasta gigi obat;
patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk
keperluan farmasi; pelapis gigi; pelembab tangan medikasi; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; pembalut wanita; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih medis untuk penyembuhan luka;
pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan hidung;
pemoles gigi; pencucian vagina yang mengandung obat; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati
kondisi dermatologis; pengganti makanan gizi; penghilang bau ruangan semprotan; penghilang bau untuk kantong ostomy;
penyegar nafas untuk keperluan medis; penyeka yang diresapi dengan desinfektan; perban bedah; perban perekat untuk luka
kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk
digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet rasa mint untuk keperluan medis; permen yang diperkaya
kalsium untuk keperluan medis; permen, obat; pewangi udara; pewangi untuk pembuangan sampah; pil antioksidan; pil untuk
keperluan farmasi; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester
tempel yang mengandung sediaan farmasi; plester, bahan untuk membalut; popok bayi sekali pakai; popok dewasa sekali
pakai; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan nyeri dan
tegang otot; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk medis untuk menambah berat badan; produk medis untuk
menurunkan berat badan; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk
susu probiotik; propolis untuk keperluan farmasi; ramuan jamu; ramuan obat; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran
untuk keperluan pengobatan; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun
obat untuk wajah; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah obat; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; salep
antibiotik; salep kulit terbakar; salep merkuri untuk keperluan medis; salep-salep yang mengandung obat; sampo mengandung
obat; scrub bedah; sediaan analgesik; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan
analgesik, antipiretik dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan farmakologis untuk
perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata;
sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan farmasi
untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi
untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering
yang disebabkan oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark; sediaan farmasi yang diteteskan ke
dalam/melalui hidung; sediaan kontrasepsi; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi uap
mentol untuk bayi; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan multivitamin; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat;
sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga,
komersial atau industri; sediaan pengobatan jamur kuku; sediaan perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; sediaan sanitasi kuku; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk digunakan sebagai
stimulan sistem saraf pusat; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi;
sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti
makanan (suplemen); semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk
penggunaan tubuh eksternal; semprotan hidung dekongestan; semprotan hidung untuk keperluan medis; semprotan obat
untuk mulut; semprotan pendingin [medis]; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat;
serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan
rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sereal gandum bayi;
serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sirup obat batuk; solusi pembersihan untuk
keperluan medis; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen
bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet
gandum; suplemen diet kolostrum; suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur; suplemen gizi dalam bentuk
butiran; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi
dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi yang mengandung vitamin
dan mineral; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis
maca; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk butiran;
suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan;
suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk
penurunan berat badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet
dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk
tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan kesehatan; suplemen
makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang
terdiri dari mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen; suplemen
nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen tambahan
dan vitamin; suplemen vitalitas; susu bubuk gandum untuk bayi; susu formula bayi; susu formula untuk digunakan dalam
makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan dalam bentuk cair dan
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bubuk untuk bayi; tablet antibiotik; tablet hisap obat; tablet vitamin efervesen; tambalan suplemen vitamin; tampon untuk
keperluan medis; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; teh daun kelor (jamu); teh obat; tisu basah antibakteri;
tisu yang diresapi dengan desinfektan; vitamin dan suplemen vitamin; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino
dan unsur mikro; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:40:09
540   EtiketJID2021054775

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Epiwalk Office Suites Lt. 6, Unit A-601, Komplek Rasuna
Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec.
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. TRIASIH MEDIKA APSARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASHA One-Stop Healthcare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau tua dan Hijau Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 41, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik; Poliklinik===

===Klinik kecantikan; Klinik medikal; jasa klinik; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik medis keliling;
layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:48:01
540   EtiketDID2021054776

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Garden Center Building Lantai 5 #04B, Jalan Raya Cilandak KKO, Cilandak
Timur, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560

PT Durian Asia Manajemen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Durian Asia Manajemen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Gradasi; Kuning dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Aktivitas konsultasi manajemen; iklan dan

promosi perusahaan; promosi penjualan===
===Biji-bijian dan hasil-hasil pertanian, hortikultura tidak termasuk dalam kelas lain; hasil perkebunan; produk pertanian,
akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan belum diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 17:52:50
540   EtiketDID2021054777

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kerinci B1 LK.I Pare, Kediri
BONNY AGATHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DJUPAR FARM
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kandang babi dari logam; Kandang dari logam; Kandang logam untuk hewan liar; Kawat besi; Konstruksi sangkar burung

dari logam; Rantai untuk hewan ternak; Wadah dari logam untuk limbah anjing; Wadah kemasan dari logam; band-band metal
umum untuk identifikasi hewan peliharaan; flaps kucing logam; kandang ayam logam; kandang burung logam; kandang
diangkut dari logam; kandang modular logam; kandang pra-fabrikasi logam; kandang unggas logam; kawat ayam; kawat duri;
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kontainer dari logam untuk pakan ternak; kotak dari logam biasa; minuman kaleng logam; pagar kawat logam; pintu anjing
logam; pintu hewan peliharaan logam; pintu kucing logam; pra-fabrikasi rumah dari logam untuk hewan ternak; rak kurung
logam; rumah hewan modular dari logam untuk hewan ternak; tag telinga logam untuk ternak; wadah dari logam untuk
pengepakan dan pengemasan; wadah penyimpanan logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 18:03:59
540   EtiketJID2021054778

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Camar XXIV Blok AY-15 , Bintaro, Kota Tangerang Selatan, Banten
La Ode Rendrian Maharsya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Noka Coffee The infinite Story of Farmers
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Kedai kopi; Restoran; jasa restoran dan katering;

layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 18:40:01
540   EtiketDID2021054780

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BOJONG TRITURA PANGLAYUNGAN, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46134
SUZAN ROSMAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LITTLE SNACK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sosis yang dibungkus adonan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 18:40:18
540   EtiketDID2021054781

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Hawaii 1-B/12, Puri Mansion RT.010/RW.001, Kel. Kembangan Selatan,
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

JESLIN HAMDANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Timoty Ezra S.H., M.H.,
House Of Patent Indonesia  Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19   Jl.
Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUVADERM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih.-
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim Jerawat; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen untuk kecantikan dan

kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minyak Esensial
(essential oils) untuk mengobati jerawat; Produk perawatan kulit mengandung obat; Sabun Jerawat; Sediaan membersihkan
bakterisida untuk kulit; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir;
Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk membersihkan kulit, untuk mencegah atau
mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal, kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan
perlindungan kulit dan bibir; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen
nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan,
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minuman dan kosmetik; kolagen untuk keperluan medis; kosmetik yang mengandung obat; krim anti jerawat; krim obat untuk
melembabkan kulit; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit,
wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; obat jerawat; pelembab kulit obat; sabun kulit antibakteri; sediaan dan bahan
farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh
dan kecantikan; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit
dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan oleh
kehamilan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan obat untuk
perawatan kulit; sediaan pengobatan jerawat; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 18:45:31
540   EtiketDID2021054782

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Hawaii 1-B/12, Puri Mansion, RT.010/RW.001, Kelurahan Kembangan Selatan,
Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

JESLIN HAMDANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Timoty Ezra S.H., M.H.,
House Of Patent Indonesia  Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19   Jl.
Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUVABLOOM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih.-
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim Jerawat; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen untuk kecantikan dan

kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minyak Esensial
(essential oils) untuk mengobati jerawat; Produk perawatan kulit mengandung obat; Sabun Jerawat; Sediaan membersihkan
bakterisida untuk kulit; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir;
Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk membersihkan kulit, untuk mencegah atau
mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal, kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan
perlindungan kulit dan bibir; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen
nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan,
minuman dan kosmetik; kolagen untuk keperluan medis; kosmetik yang mengandung obat; krim anti jerawat; krim obat untuk
melembabkan kulit; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit,
wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; obat jerawat; pelembab kulit obat; sabun kulit antibakteri; sediaan dan bahan
farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh
dan kecantikan; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit
dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan oleh
kehamilan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan obat untuk
perawatan kulit; sediaan pengobatan jerawat; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 18:49:13
540   EtiketDID2021054783

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. CICANTU GIRANG RT 002/003 DESA HEGARMANAH, Kabupaten Cianjur,
Jawa Barat, 43281

AAP MUHAMMAD SYAPI'I AKSAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: haus dahaga
Merek Kata

566 Arti Bahasa : dahaga
591 Uraian Warna : warna hijau melambangkan warna segar
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air mineral===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 18:49:50
540   EtiketJID2021054784

730 Nama Pemohon : PT. DALIA GLOBAL
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Alamat Pemohon : Jl. Buah Batu No. 149, RT. 007/RW. 006, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Bandung.,
Kota Bandung, Jawa Barat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAICA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan

komputer; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan
(acquisitions) bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate,
residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan
grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium,
apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa
periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media
sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Konsultasi manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan
semua angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Layanan bisnis/usaha yang
berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke
pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya,
pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan pengadaan
kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko
ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web
atau belanja melalui program televisi; Layanan toko ritel online; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi;
Pengiklanan di surat kabar; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi
administrasi dan kantor; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi
global; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi,
manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan
administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan
organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian
bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial
atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi
statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan
dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau
perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan
akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi,  konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis
profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan
dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan
dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis
(komersial); Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan
layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan
bisnis; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan
bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa periklanan; jasa
periklanan dan manajemen; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu,
jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan, untuk
menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan
menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT,
yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan
adanya  interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); layanan konsultasi manajemen
bisnis untuk memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi
nirlaba (non-profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan
akses yang lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui
jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan toko ritel dan
layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan toko grosir; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam
bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan
pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruangan untuk
orang lain; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; penyebaran
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bahan iklan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama Internet
untuk mengiklankan barang dan jasa; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain,
Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; publikasi naskah publisitas/iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 19:00:28
540   EtiketDID2021054785

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciparay No. 231, Kota Bandung, Jawa Barat
Kiki Maruli Tua Siagian

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Angelina Surjabrata S.H.,
Menara Kuningan Lantai 14 A  Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kavling 5

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Candyman
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk

mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Kapsul, pods, tabung dan kartrid yang diisi dengan bubuk yang mengandung nikotin,
gel atau cairan sebagai pengganti tembakau; Larutan cairan untuk rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan
rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; e-liquid
[cairan rokok elektronik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 19:00:33
540   EtiketDID2021054786

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. KARANG ANYAR, RT. 002 RW. 004, KEL. KARANG ANYAR,  KEC.
NEGLASARI, KOTA TANGERANG, BANTEN, Kota Tangerang, Banten

FERRI CHANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AQUAORGANIC  +  LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, KUNING, PUTIH, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Garam meja; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Mie; Sediaan aromatik untuk makanan; bubuk

pengembang; bubuk soda kue; cuka; garam; garam untuk memasak; garam yang bisa dimakan; gula; gula-gula; kue bubuk;
pasta almond; pemanis alami; ragi*; rempah-rempah; sagu; tepung jagung; tepung kacang; tepung tapioka; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 19:02:35
540   EtiketDID2021054787

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Vila Citra 2 Blok T1 No. 1 LK 1, Kota Bandar Lampung, Lampung
Rivan Novendra St.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Angelina Surjabrata S.H.,
Menara Kuningan Lantai 14 A  Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kavling 5

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau Stabilo
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk

mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Kapsul, pods, tabung dan kartrid yang diisi dengan bubuk yang mengandung nikotin,
gel atau cairan sebagai pengganti tembakau; Larutan cairan untuk rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan
rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; e-liquid
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[cairan rokok elektronik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 19:17:17
540   EtiketDID2021054789

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Buah Batu No. 149, RT. 007/RW. 006, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Bandung.,
Kota Bandung, Jawa Barat

PT. DALIA GLOBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAICACTIVE
Merek Kata dan Lukisan

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

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme
rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak
wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi
garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah
kulit manusia; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner,
maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil
untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab,
lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran
dan anti-keringat.; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;
Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk
tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Zat
tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan
berbagai jenis kondisi kulit; bedak wajah kosmetik; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi;
deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; kit wewanginan khusus untuk digunakan
pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,  unit-dosis
untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat,
losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara
untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair,
maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion, susu, dan krim untuk tubuh
(tidak mengandung obat); masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; penyeka, kapas dan tisu
yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat
mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung
obat-obatan untuk merawat wajah; sabun kosmetik; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk
cair, padat dan gel; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran
kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang
tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran
dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan
lulur untuk mandi; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up
artis; sediaan pembersih untuk membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak
diinginkan untuk menghilangkan getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak
untuk pembersihan produk rumah tangga; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit
kepala dan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut
permanen; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk
pewarnaan gigi; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-
sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; tisu bayi sekali pakai
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu sekali pakai
diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia
pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk
digunakan pada wajah; toner wajah kosmetik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 19:24:36
540   EtiketDID2021054790

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BURING SATELIT PALMERAH III/N.35 RT. 002 RW. 008 KELURAHAN
CEMOROKANDANG KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65138

RIZKULILLA SANTOSO PUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RIRIZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris dan kosmetik rambut yaitu ikat rambut, pita rambut elastis, jepit rambut, klip rambut, pita rambut, dan penutup

rambut; aksesoris rambut, yaitu, bando, baret, jepit bentuk pita, jepit, klip, jepit kecil, pita, ikat rambut bahan kain; karangan
bunga buatan; manik-manik untuk pekerjaan kerajinan tangan, selain untuk membuat perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 19:24:44
540   EtiketDID2021054791

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RT 2 RW 2 Desa Pucakwangi Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 62271
Abdullah Faqih Romdloni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZIFA FASHION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ZIFA Berarti singkatan nama pemilik (Ziyana Faqih), Sedangkan Fashion Berarti Busana Atau Model,
yang dimaksud Gaya Berpakaian.

591 Uraian Warna : Merah & Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian, alas kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 19:31:03
540   EtiketDID2021054792

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. REMUJUNG NO. 30-D RT. 001 RW. 004 KELURAHAN JATIMULYO
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65141

JUMADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DORIKEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Donat berlubang; campuran donat instan; donat; picarones [donat]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 19:36:12
540   EtiketJID2021054793

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sunrise Garden R8, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
PT Jalan Pintas Pintar
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Corsec
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : tulisan putih pada background hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi ahli dibidang penilaian kerugian dibidang hukum; Layanan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang.; Layanan hukum yang berkaitan dengan klaim asuransi sosial; Memberikan Solusi Hukum
mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Memberikan informasi mengenai prosedur hukum yang
berkaitan dengan hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Nasihat hukum dalam menanggapi
permintaan untuk tender; jasa administrasi hukum lisensi; jasa advokasi hukum; jasa bantuan hukum dalam pembuatan
kontrak; jasa dukungan hukum; jasa eksploitasi hak properti industri dan hak cipta dengan lisensi [layanan hukum]; jasa
hukum; jasa hukum dalam hal pemantauan merek dagang; jasa hukum di bidang hukum privasi dan keamanan yang berkaitan
dengan perangkat lunak; jasa hukum pro bono; jasa hukum untuk prosedur yang berkaitan dengan hak properti industri; jasa
hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak cipta film; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak cipta untuk barang
cetakan; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak kekayaan intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan
eksploitasi hak properti industri dan hak cipta; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak siar; jasa hukum yang
berkaitan dengan eksploitasi hak transmisi; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak-hak tambahan di bidang
pengelolaan barang dagangan; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak-hak tambahan yang berkaitan dengan
produksi film, televisi, video dan musik; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi paten; jasa hukum yang berkaitan
dengan lisensi hak cipta; jasa hukum yang berkaitan dengan manajemen klaim untuk perusahaan asuransi, pialang asuransi
dan perusahaan industri; jasa hukum yang berkaitan dengan manajemen, kontrol dan pemberian hak lisensi; jasa hukum yang
berkaitan dengan negosiasi dan penyusunan kontrak yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa hukum yang
berkaitan dengan negosiasi kontrak untuk orang lain; jasa hukum yang berkaitan dengan pembentukan dan pendaftaran
perusahaan; jasa hukum yang berkaitan dengan pendaftaran merek dagang; jasa hukum yang berkaitan dengan pengelolaan
dan eksploitasi hak cipta dan hak cipta tambahan; jasa hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan eksploitasi hak cipta
untuk produksi film, televisi, teater dan musik; jasa investigasi hukum; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan
isu/persoalan hukum; jasa konsultasi dan layanan hukum di bidang peraturan, persyaratan dan undang-undang privasi dan
keamanan; jasa konsultasi hukum; jasa konsultasi hukum di bidang perpajakan; jasa konsultasi hukum profesional yang
berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi hukum
yang berkaitan dengan iklan televisi, hiburan televisi dan olahraga; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan pemetaan
paten; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi yang berkaitan dengan aspek hukum waralaba;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan urusan hukum pribadi; jasa lisensi [layanan hukum] dalam kerangka penerbitan
perangkat lunak; jasa lisensi barang cetakan [layanan hukum]; jasa lisensi database [layanan hukum]; jasa lisensi desain
terdaftar [layanan hukum]; jasa lisensi film, televisi dan video [layanan hukum]; jasa lisensi film, televisi, video, musik dan
gambar [layanan hukum]; jasa lisensi gambar arsitektur untuk orang lain [layanan hukum]; jasa lisensi hak atas produksi film,
televisi dan video [layanan hukum]; jasa lisensi hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi hak properti industri dan hak cipta
[layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan film [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan
penggunaan foto [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi audio [layanan hukum]; jasa lisensi hak
yang berkaitan dengan produksi televisi [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi video [layanan
hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi, format dan program televisi, video dan radio [layanan hukum]; jasa
lisensi karakter kartun [layanan hukum]; jasa lisensi karya musik [layanan hukum]; jasa lisensi kekayaan intelektual di bidang
hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi kekayaan intelektual di bidang merek dagang [layanan hukum]; jasa lisensi konsep
waralaba [layanan hukum]; jasa lisensi merek dagang [layanan hukum]; jasa lisensi musik [layanan hukum]; jasa lisensi paten
[jasa hukum]; jasa lisensi paten dan permohonan paten [layanan hukum]; jasa lisensi penelitian dan pengembangan [layanan
hukum]; jasa lisensi perangkat lunak komputer [layanan hukum]; jasa lisensi perangkat lunak komputer dan hak properti
industri [layanan hukum]; jasa lisensi permohonan paten [layanan hukum]; jasa lisensi program komputer [layanan hukum];
jasa lisensi program radio dan televisi [layanan hukum]; jasa lisensi slogan iklan dan karakter kartun [layanan hukum]; jasa
lisensi teknologi [layanan hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan hak pertunjukan [layanan hukum]; jasa lisensi yang
berkaitan dengan pembuatan barang [layanan hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan penerbitan musik [layanan hukum];
jasa manajemen dan eksploitasi hak properti industri dan hak cipta dengan lisensi untuk orang lain [layanan hukum]; jasa
manajemen kasus, yaitu, layanan hukum untuk orang-orang yang dilecehkan di dalam negeri; jasa mediasi [layanan hukum];
jasa mediasi dalam prosedur hukum; jasa paralegal; jasa pelaporan pengadilan [layanan hukum]; jasa pemantauan hak
kekayaan intelektual untuk tujuan penasehat hukum; jasa pemantauan hak properti industri untuk tujuan penasehat hukum;
jasa pemantauan merek dagang [layanan hukum]; jasa pembuatan akta tanah [layanan hukum]; jasa pemesanan layanan
hukum secara daring (online); jasa pemesanan untuk layanan hukum; jasa penasehatan dan konsultansi mengenai masalah
peraturan-peraturan hukum; jasa penasihat dan perwakilan hukum; jasa penasihat hukum; jasa penasihat hukum dalam
menanggapi permintaan proposal [RFP]; jasa penasihat hukum yang berkaitan dengan waralaba; jasa pendaftaran dokumen
tentang catatan publik resmi [layanan hukum]; jasa pendaftaran nama domain [layanan hukum]; jasa pendaftaran nama
domain untuk identifikasi pengguna pada jaringan komputer global [layanan hukum]; jasa pendaftaran nama domain, yaitu,
melakukan penelusuran nama domain untuk tujuan memberikan nasihat hukum tentang pendaftaran nama domain; jasa
penelitian hukum; jasa penelitian hukum dan peradilan di bidang kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum yang berkaitan
dengan hak kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan penggabungan bisnis; jasa penelitian hukum
yang berkaitan dengan transaksi lahan yasan/realestat; jasa pengawasan hukum; jasa penyediaan informasi hukum; jasa
penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring (online); jasa penyediaan informasi tentang layanan hukum
melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum atau
isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan urusan hukum; jasa penyediaan informasi,
penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan masalah hukum; jasa penyediaan layanan hukum yang berkaitan dengan
tuntutan hukum; jasa penyediaan pendapat hukum ahli; jasa penyiapan dokumen hukum; jasa penyiapan dokumen hukum
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dan jasa penelitian untuk pengacara; jasa penyiapan laporan hukum; jasa penyiapan laporan hukum di bidang hak asasi
manusia; jasa perwakilan dan bantuan dalam sengketa hukum di hadapan badan arbitrasi, mediasi, dan penyelesaian
sengketa alternatif; jasa sertifikasi dokumen hukum yang diberikan oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa sewa guna usaha
hak reproduksi foto dan transparansi kepada orang lain [layanan hukum]; layanan bantuan hukum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 19:40:19
540   EtiketDID2021054794

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KENIKIR NO. 66 RT. 003 RW. 004 KELURAHAN BUMIAYU KECAMATAN
KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65135

IVA AMALIA ZAHROTUS SA'ADAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNAFOOD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 19:45:17
540   EtiketDID2021054795

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Buah Batu No. 149, RT. 007/RW. 006, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Bandung.,
Kota Bandung, Jawa Barat

PT. DALIA GLOBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: H. Eko Tanuwiharja S.H.
Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAICACTIVE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; Bagian, perlengkapan dan aksesoris

untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan
kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung; Baju Alat
Pelindung Diri; Kacamata renang; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam
atau menampilkan jarak yang dicakup selama pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk
mengkalkulasi, memantau, merekam atau menampilkan tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya; Perangkat
dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan langkah berjalan atau
berlari; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan waktu
tanpa aktivitas fisik; Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS]; Sensor elektronik atau listrik untuk
mendeteksi, memproses, mengumpulkan, merekam dan mentransmisikan data umum yang berkaitan dengan kesehatan,
siklus tidur, irama jantung dan aktifitas fisik; Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman
dan sepatu pengaman; alat pelindung diri (APD); alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan; alat pengukur kecepatan
[fotografi]; benda pelindung pakaian untuk dipakai oleh pengendara bermotor supaya terlindungi dari kecelakaan atau cedera,
yaitu, sepatu bot keselamatan dan sarung tangan keselamatan; benda pelindung pakaian untuk pengendara bermotor untuk
melindungi dari kecelakaan atau cedera, iradiasi dan api; bingkai untuk kacamata hitam; frame untuk kacamata dan pince-nez;
helm; helm pelindung; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung untuk
pengendara sepeda motor; helm selam; helm sepeda; jam tangan pintar; jam tangan pintar (pengolah data); kacamata;
kacamata anti-silau; kacamata debu; kacamata olahraga; kacamata optik; kacamata pelindung; kacamata pintar; kacamata
renang; kacamata ski; kacamata untuk olahraga; kantong kacamata; kasing untuk kacamata anak-anak; kasing untuk
kacamata hitam dan kacamata pelindung; kotak kacamata; lengan pelindung; lensa pengganti untuk kacamata; masker
pelindung; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker wajah yang secara khusus diadaptasi
untuk helm pelindung olahraga; pakaian bertahan hidup; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pelindung untuk
penerbang; pakaian pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian pintar; pelindung hidung untuk
kacamata; pelindung pergelangan; pelindung tulang engkel; pengukur data; peralatan sistem lokasi global (GPS); sarung
tangan pelindung; sepatu pelindung; sistem panduan GPS; tas kacamata; tutup kepala menjadi helm pelindung===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 19:49:13
540   EtiketDID2021054796

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. GDG INDAH UTARA III NH 4/18 PEGANGSAAN DUA, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

Stephanie Christine W

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CUKUP PISANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih : #ffffff
Cokelat: #964b00
Kuning : #fef200

511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pisang goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 19:53:29
540   EtiketDID2021054797

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Podomoro City Ruko Garden Shopping Arcade Blok B No. 8 EK, Jl. S. Parman Kav.
28 , Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat,
Prov. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT JAKARTA DIGITAL NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bien
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris komputer, yaitu alat penyimpan data USB kosong, alat penyimpan data yang menampilkan informasi berkaitan

dengan bola basket yang telah direkam sebelumnya; Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Alat dan
mesin komunikasi radio; Alat pelacak kendaraan yang terdiri dari modul radio seluler, sensor, pemancar, semuanya untuk
digunakan sehubungan dengan pelacakan kendaraan, pemantauan kendaraan dan alarm anti-pencurian kendaraan
[sehubungan dengan otomobil]; Alat pemutar (players) siaran media digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Alat pemutar
DVD (Digital Versatile Disc) untuk home theaters; Alat pemutar dan alat perekam audio dan video digital; Alat pemutar dan
perekam audio; Alat pemutar dan perekam media; Alat pemutar karaoke; Alat pemutar kaset di mobil; Alat yang dikendalikan
oleh suara, yaitu, asisten digital pribadi, alat penghubung untuk otomatisasi rumah yang terdiri dari alat pengeras suara
dengan aktivasi melalui suara, piranti keras komputer, serta piranti lunak untuk mengendalikan peralatan yang terhubung
dalam jaringan di internet of things (IoT), peralatan penwrangan/pencahayaan serta aparatus keamanan rumah yang
pengoperasiannya didukung dan terkoneksi melalui internet; Alat-alat pemutar (players) MPEG audio layer-5; Alat-alat untuk
streaming konten media melalui jaringan nirkabel lokal; Alat pengujian dan pengukuran, yaitu penerima gangguan
elektromagnetik, penerima gangguan frekuensi radio dan produk kesesuaianelektromagnetik, yaitu penerima gangguan
elektromagnetik untuk menguji kesesuaianelektromagnetik dan membuat pengukuran emisi konduktif; Amplifier Bass;
Amplifier Keyboard; Amplifier dan penerima audio; Antena HDTV; Antena parabola; Aparatus dan instrumen ilmu
pengetahuan, yaitu, perangkat keras komputer, periferal komputer, alat pemutar dan perekam audio, alat pemutar dan
perekam media, perangkat elektronik digital genggam, pengendali nirkabel, perangkat pengendali jarak jauh, perangkat
informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, perangkat asisten pribadi dalam suatu sistem
lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, alat pengontrol otomatisasi rumah, dan adaptor daya; Aplikasi perangkat lunak
(telepon) bergerak (mobile) untuk entri (entry) teks dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau
bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi
perangkat lunak untuk melihat teks, gambar, dan konten multimedia terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan,
fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon bergerak; Aplikasi perangkat
lunak untuk telepon selular dan tablet untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau lingkungan selama tidur; Aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang
mendukung Internet of Things (IoT); Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi pesan
telepon; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk memutar video secara offline dengan pemutar bawaan; Aplikasi seluler
yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan multimedia termasuk
teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang
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asuransi untuk memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi;
Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak); Bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan
bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk,
tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung; Baterai untuk telepon genggam; Baterai untuk telepon tanpa kabel;
Baterai, listrik, untuk telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer;; Booster antena; CD dan DVD yang menampilkan
suara dan video di bidang musik; CD, CD-ROM, DVD dan media lain untuk merekam atau menyimpan perangkat lunak; CD,
DVD, CD-ROM, yang telah direkam sebelumnya, dengan menampilkan kartun animasi dan komik animasi; CD, DVD, dan
media perekaman digital lainnya; CD, DVD, rekaman vinil, dan kaset audio pra-rekaman yang menampilkan musik; CD-ROM
yang berisi direktori telepon elektronik; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-
ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang animasi; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram
optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang gambar; Cakram magnetik,
pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di
bidang musik; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang
disandikan untuk program perangkat lunak komputer; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari
kulit untuk telepon pintar; Cincin pegangan pada telepon pintar; DVD; DVD (Digital Versatile Discs); DVD dan disk kompak
yang telah direkam terlebih dahulu menampilkan informasi dalam bidang permainan komputer; DVD dan media perekaman
digital lainnya; DVD dan media pra-rekaman digital yang menampilkan konten hiburan; DVD interaktif; DVD kebugaran yang
direkam sebelumnya; DVD konten musik yang telah direkam sebelumnya; DVD latihan yang direkam sebelumnya; DVD pra-
rekam yang berisi serial televisi; DVD yang direkam sebelumnya; DVD yang direkam sebelumnya menampilkan musik; DVD
yang menampilkan musik dan pertunjukan musik; Database elektronik menampilkan jalan raya, geografis, peta, informasi jalur
transit publik, informasi lintasan transit publik, informasi rute transit publik, jadwal waktu dan daftar perjalanan transit publik
dan informasi transit publik lainnya yang direkam di media komputer; Disk yang telah direkam sebelumnya, yaitu video digital
disk, disk serbaguna digital, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang menampilkan program televisi fiksi ilmiah dan drama;
Drive DVD; File dan rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku,
berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan terkait; File gambar/imej yang
dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web Internet yang berhubungan
dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; Film dan video yang dapat diunduh dari internet, film (movies) yang dapat
diunduh dari internet; Fitur komponen dari sistem pengujian, sinyal, diagnostik dan pengukuran elektronik serta peralatan yang
digunakan dalam pembangkit sinyal, penganalisis sinyal, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit pulsa dan satu-
kotak penguji, yaitu penganalisis jaringan dan penguji jaringan area lokal nirkabel (WLAN) dan telepon selular, komponen
elektronik dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu pengolah (prosesor) sinyal digital dan algoritme
pengontrolnya, dijual sebagai komponen terpadu dari pembangkit gelombang, untuk meningkatkan keakuratan sinyal dan
lebar sinyal; Gambar, video, arsip, dokumen dan imej yang diunduh dari internet; Gelang untuk pemutar media elektronik
portabel; Gelang-gelang yang mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar, komputer-
komputer tablet dan komputer-komputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer dan
elektronik lainnya; Gerbang Internet of Things [IoT]; Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Headset
telepon dan komputer; Headsets untuk telepon genggam; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam
bentuk penguji, yaitu kabel, antena, tegangan (voltage), arus listrik (amperage), saluran telepon dan penguji kontinuitas;
Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu kabel genggam dan penguji antena dengan penganalisis spektrum
opsional, penganalisis jaringan dan meter daya; Instrumen  pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk
penganalisis, yaitu spektrum, vektor, sinyal, jaringan, daya dan sumber daya, protokol, frekuensi radio, gelombang mikro,
logik, domain modulasi, komponen optik, komponen gelombang cahaya, modulasi optik, jarak waktu, polarisasi serta
penganalisis kerugian dan dispersi fotonik; Jam tangan pintar yang mempunyai fungsi radio pengawasan; Jam-jam tangan
yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon-telepon pintar dan PDAs;
Kabel Antena; Kabel HDTV; Kabel daya untuk untuk rokok elektronik; Kabel listrik dan elektronik untuk peralatan komunikasi
audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kartu SIM (Subscriber
Identification Module) untuk perangkat berkemampuan internet of things (IOT); Kartu kredit, kartu debit, kartu tunai, kartu kunci
dan kartu telepon prabayar yang dikodekan secara magnetis; Kartu telepon; Kartun animasi yang direkam pada DVD, CD dan
file video yang dapat diunduh dan sebagai bagian dari perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; Kasing DVD; Kasing
telepon selular; Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan perangkat
lunak dan peranti lunak untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan
aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang terhubung ke internet; Kit/perangkat untuk pengembangan
peranti lunak komputer (SDK) yang terdiri dari peranti lunak komputer untuk pengembangan, penggunaan, dan
interoperabilitas pemrograman aplikasi antarmuka (API )yang digunakan oleh perangkat elektronik, sistem, dan pertukaran
yang bertukar data melalui jaringan komunikasi dan internet dan yang terhubung dengan penyimpanan data dan layanan
pertukaran data berbasis cloud.; Klip audio, klip video dan spot promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Komponen
dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan
baterai; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem yang memungkinkan komunikasi nirkabel, yaitu, untuk,
penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang
memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem
penentuan posisi pita lebar ultra; Komputer dan sistem operasi komputer untuk mengemudi secara mandiri, bantuan
pengemudi, kendaraan yang terhubung, perangkat antena tak berawak, dan drone; Konten audio, video, dan multimedia yang
direkam sebelumnya; Konten media digital yang dapat diunduh menjadi video rumahan; Kotak untuk telepon seluler; Lapisan
film pelindung dalam bentuk kristal cair untuk telepon pintar; Media digital, yaitu file audio dan video yang dapat diunduh yang
menampilkan program televisi fiksi ilmiah dan drama; Media digital, yaitu klip video yang sudah direkam sebelumnya yang
dapat diunduh, klip audio yang sudah direkam sebelumnya, teks dan gambar yang disimpan dalam komputer pribadi elektronik
dan perangkat genggam nirkabel, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum; Media digital, yaitu, DVD yang direkam
sebelumnya, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, dan CD yang menampilkan dan mempromosikan musik dan
hiburan musik; Media elektronik bukan musik yang direkam sebelumnya (selain perangkat lunak komputer); Media elektronik
yang menampilkan program permainan komputer; Media penyimpanan permanen (non-volatile) (termasuk CD, DVD, kaset
dan kaset video dan perangkat lain) untuk merekam data, suara, gambar, teks atau informasi lainnya; Media perekaman dan
penyimpanan digital atau analog kosong; Mesin dan peralatan radio suar; Mesin pemutaran dan perekam suara dan video;
Monitor, layar tampilan, display yang dipasang di kepala, dan headset untuk digunakan dengan komputer, smartphone,
perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top
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box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Nada dering yang dapat diunduh untuk telepon selular, telepon pintar,
asisten digital pribadi (PDA); OTG (Alat untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Papan ketik, alat
pengendali kursor komputer dan alas alat pengendali kursor komputer, stylus (pena elektronik yang digunakan pada
permukaan layar), peralatan dan media penyimpanan data; Pasokan daya listrik untuk telepon pintar; Pegangan untuk
diadaptasikan pada telepon genggam; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel; Pelindung dan penyangga
untuk pemutar musik portabel, tablet elektronik dan perangkat PDA; Pembakar DVD; Pemutar / perekam MP3 dan perangkat
lunak yang terkait dengannya; Pemutar DVD; Pemutar DVD (digital versatile disc); Pemutar MP3; Pemutar dan perekam CD
(compact disc); Pemutar dan perekam DVD; Penerima dan pemancar radio; Penerima radio; Pengisi baterai yang portabel
untuk baterai-baterai telepon bergerak dan baterai-baterai kamera digital; Pengisi daya baterai  untuk telepon genggam;
Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan dalam kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan
di kendaraan; Pengisi daya baterai untuk telepon seluler; Penguat Headset untuk telepon seluler; Penutup untuk telepon;
Penyangga disesuaikan untuk telepon mobil; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk
perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video
portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu,
ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, penyangga,
dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar, komputer tablet, kamera, dan pemutar
suara dan video portabel; Peralatan elektronik digital yang dapat dipakai untuk penyediaan akses ke internet, untuk
mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Peralatan elektronik
digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama terdiri dari arloji yang juga
menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan menerima teks/pesan, email-email,
data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer yang portabel; Peralatan konferensi
video, yaitu telepon, speaker, monitor, kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan
perangkat periferal komputer untuk konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan penguji elektronik, yaitu meter daya
untukpenguji sinyal gelombang mikro dan frekuensi radio; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, termasuk
modem radio; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan
kabel dan tanpa kabel; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat elektronik
digital genggam yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirim, menerima, dan menyimpan panggilan
telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan
akses ke internet, untuk mengirim, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya;
Perangkat elektronik mutifungsi untuk menampilkan, mengukur, dan mengunggah informasi ke Internet; Perangkat elektronik
untuk mendeteksi sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel atau probe dengan cara
pemantauan jarak jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; Perangkat genggam nirkabel, yaitu, perangkat
informasi yang dikontrol suara terdiri dari speaker audio pintar yang terkoneksi dengan awan (cloud) dan dikontrol suara
dengan kemampuan asisten pribadi virtual, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio,
grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer
dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan
gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia; Perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi
suara, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia; Perangkat komunikasi yang portabel, yaitu gagang
telepon (handsets), alat komunikasi (walkie-talkies), telepon-telepon satelit dan personal digital assistants [PDA]; Perangkat
lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk memasukkan (input) teks yang digunakan untuk
mengakses dan mencari pada Internet; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer
genggam, komputer tablet, dan komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan DNA dan catatan genetik,
dan untuk memberi wewenang kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan; Perangkat lunak computer
untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengawasan, log-in
jarak jauh dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan,
sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk
computer desktop dan laptop, ponsel pintar, dan perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan
sistem keamanan rumah di internet.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat
komputasi dan komunikasi untuk menyediakan advis dan rekomendasi  mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat
komputasi, dan perangkat komunikasi, dan perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem
keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat
seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi,
tips, trik dan informasi mengenai cara, kesemuanya untuk pengguna perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan,
sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak integrasi kendaraan
pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Perangkat lunak komputer & publikasi secara elektronik yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang
disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
berbagi multimedia; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengontrol pengoperasian peralatan audio dan video dan untuk melihat, mencari dan / atau membaca suara, video, televisi,
film, foto dan gambar digital lainnya dan konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak
yang dapat diunduh atau direkam untuk mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan
untuk panggilan audio, panggilan video dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon genggam
yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak komputer dan
peralatan dan instrumen untuk digunakan yang berkaitan dengan internet; Perangkat lunak komputer dan program komputer
yang dapat diunduh untuk manajemen database, membuat lembar lajur (spreadsheet) elektronik, mendesain, membuat,
mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan, email, memasukkan ke dalam kalendar, manajemen kontak, membuat
grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen dokumen, pemrosesan kata, mengirim pesan instan, protokol suara melalui
internet (VOIP), konferensi video, konferensi audio, menggunakan bersama-sama aplikasi, memastikan keamanan jaringan
komputer, dan menyediakan deteksi dan pencegahan intrusi jaringan komputer; Perangkat lunak komputer sosial interaktif
untuk memungkinkan transmisi informasi transit publik, pemetaan, navigasi, lalu lintas, rute dan informasi yang diminati ke
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jaringan telekomunikasi, telepon selular, perangkat navigasi dan perangkat bergerak dan genggam lainnya; Perangkat lunak
komputer untuk berbagi multi media, perangkat lunak komputer berbagi media untuk komputer; Perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, mereproduksi, memproses, streaming, memutar dan
meninjau audio, video, gambar dan konten multimedia lainnya pada perangkat elektronik digital; Perangkat lunak komputer
untuk mengawasi pengoperasian perangkat audio dan video dan untuk melihat, mencari, dan/atau memainkan audio, video,
televisi, film, gambar-gambar digital lainnya, dan konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengontrol
pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk melihat, mencari dan/atau membaca suara, video, televise, film, fotograf
dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk menyiarkan klip video, klip audio,
gambar, foto, dan konten multimedia lainnya melalui jaringan internet dan komunikasi lainnya; Perangkat lunak komputer
untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan kolaborasi
jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk streaming konten media audio visual melalui Internet dan ke perangkat elektronik
digital seluler; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai screensaver dan wallpaper, untuk
mengakses dan menampilkan penjelajahan komputer, untuk digunakan melihat  data di internet; Perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk memperlihatkan informasi database, informasi statistik, trivia, informasi polling, dan polling interaktif
dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan,
mengoperasikan, dan mengelola perangkat bergerak yang diaktifkan dengan internet of things (IoT) bergerak; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat yang diaktifkan dengan
internet of things (IoT); Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penyiaran dan streaming sesi konten media
digital; Perangkat lunak penggunaan komputer, perangkat lunak penjelajahan komputer, yaitu perangkat lunak untuk
penjelajahan jaringan komputer global dan jaringan privasi, perangkat lunak komputer untuk penyediaan akses internet;
Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon seluler;
Perangkat lunak telepon Protokol Internet dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk melakukan
panggilan konferensi VOIP; Perangkat lunak telepon protokol internet; Perangkat lunak untuk komunitas virtual, jejaring sosial,
berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau diamankan.; Perangkat
lunak untuk mencari, mengatur dan merekomendasikan konten multimedia; Perangkat lunak untuk pemutar audio dan/atau
video.; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global;
Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat lunak
untuk telepon genggam; Perangkat lunak yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit, meng-upload, memposting,
menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks melalui internet; Perangkat
periferal untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; Perangkat
yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata
pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home
theatre, dan sistem hiburan; Perangkat-perangkat lunak computer dan perangkat-perangkat keras computer dalam telepon
genggam yang memungkinkan pemutaran dan  unduhan aplikasi perangkat lunak; Peranti lunak aplikasi komputer untuk
telepon pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh pengemudi kendaraan dan
penumpang untuk mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download) konten informasi dan hiburan
[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer untuk digunakan di telepon
genggam dan di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi pembukaan kunci dan
penguncian pintu dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan mengakses, mengelola
dan mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim dan fungsi
kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer untuk pengiriman elektronik data, gambar, dan dokumen,
audio, video dan multimedia lain melalui jaringan komputer global; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang
memungkinkan pengguna untuk mengatur dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika
menggunakan internet.; Peranti lunak untuk telepon pintar yang memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan
fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka kunci pintu kendaraan dan memulai dan
mematikan kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; Perekam DVD; Periferal yang dapat dikenakan untuk digunakan
dengan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone,
headphone, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Permainan komputer untuk digunakan di telepon
genggam dan telepon seluler; Piranti keras komputer dan alat pengendali jarak jauh untuk mengendalikan pengoperasian
televisi, monitor video, kotak konverter, audio, video, dan alat pemutar media dan alat perekam media, alat pemutar
permainan, sistem hiburan, sistem teater rumah, penghubung otomatisasi rumah, dan alat elektronik konsumen dan display;
Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko,
pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan kepatuhan, manajemen hak data,
keamanan data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti lunak dan piranti keras komputer
untuk mengirim, menyimpan, mengelola, mengintegrasikan dan mengakses pesan teks dan pesan suara melalui telepon,
surat elektronik, pager, asisten digital pribadi, serta jaringan komputer internal dan global; Piranti lunak komputer untuk
analisis berbasis situs web dan lalu lintas Internet; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi panggilan Voice Over Internet
Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan online jaringan sosial; Piranti lunak
komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer,
desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik; Piranti lunak untuk
komputer dan perangkat seluler untuk mengamankan akses jarak jauh melalui Internet ke jaringan komputer pribadi; Piranti
lunak untuk melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan
komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen
kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi; Power supply dvb; Probe untuk penguji sirkuit terpadu, semikonduktor dan
jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen  elektronik, elektronik opto, fotonik, dan penguji skala nano, sinyal, gambar dan
pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk pengolah sinyal yang berfungsi untuk menghilangkan komponen
frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk menambahkan yang diinginkan atau keduanya, mengondisikan dalam bentuk
alat yang digunakan untuk persiapan sensor sinyal output untuk pengolahan, konverter, mixer dalam bentuk perangkat untuk
membuat frekuensi baru dari dua atau lebih sinyal untuk diaplikasikan, modulator dalam bentuk peralatan untuk
memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik untuk membawa sinyal, demodulator, prescaler, pembagi dalam
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sebagian dari sinyal dalam saluran transmisi ke port yang memungkinkan sinyal porsi untuk digunakan pada sirkuit lain,
penggabung dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sinyal di port ke dalam sinyal yang sudah ada dalam saluran
transmisi, isolator dalam bentuk peralatan 2 port non-resiprokal yang memungkinkan sinyal untuk melintas hanya dalam satu
arah, sirkulator dalam bentuk peralatan multi-port non-resiprokal di mana sinyal yang memasuki port apa pun ditransmisikan
hanya ke port berikutnya secara rotasi, pembatas dioda terpadu, sakelar dan router untuk melakukan pembangkitan sinyal,
pengolahan sinyal, penguatan sinyal, konversi sinyal dan kontrol sinyal; Program dan perangkat lunak permainan (game)
komputer yang memungkinkan pengguna untuk bermain permainan (game) dengan telepon bergerak; Program permainan
komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program permainan komputer yang dapat diunduh melalui internet;
Proyektor-proyektor multimedia untuk home theaters; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam area aparatus dan
perangkat elektronik, semikonduktor, dan elektronik terpadu, komputer, telekomunikasi, hiburan, teleponi, dan telekomunikasi
dengan kabel dan nirkabel; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk artikel, makalah, dan bahan pengajaran di
bidang telekomunikasi, Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan pemasaran; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam
bentuk jadwal permainan semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui Internet; Publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan
komunikasi nirkabel.; Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan dalam bentuk elektronik
dan dipasok secara online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler; RADIO PANGGIL (HT);
Rekaman video yang dapat diunduh, rekaman video langsung (streaming), dan rekaman suara yang dapat diunduh dalam
bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Relay untuk stasiun radio dan TV; Remote kontrol televisi; SEKUN KABEL;
SELONGSONG KABEL; Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile;
Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sarung untuk peramban multimedia genggam; Seperangkat
pesawat telepon; Seperangkat pesawat telepon tanpa kabel; Set-top box yang memiliki kemampuan mengenali suara; Sirkuit
elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media
penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair;
Sirkuit terpadu, chip, modul, pengendali untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan,
keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya,
yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Sistem komponen
audio terdiri dari pengeras suara kitar (surround sound), pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara
speaker (equalizer), perekam audio, alat penerima radio; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari peralatan
endpoint (titik terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan,
speaker, mikrofon, dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari perangkat endpoint, port daya dan
Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor, kursi dan meja konferensi, yang
semuanya dijual sebagai satu unit; Sistem suara terdiri dari remote control, amplifier, pengeras suara dan komponennya;
Software aplikasi komunikasi melalui internet; Stiker (skins) komputer, yaitu, plastik film yang dipasang sebagai stiker untuk
menutupi dan  melindungi peralatan elektronik, yaitu, telepon genggam, pemutar musik portabel, PDA, dan tablet elektronik;
Tali Telepon Seluler; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik
seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Telepon Seluler; Telepon VoIP; Telepon
nirkabel; Telepon pintar (smartphones) yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon pintar berupa jam tangan; Telepon
pintar yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon portabel; Telepon seluler pintar; Televisi DMB [Penyiaran Multimedia
Digital]; Tempat telepon seluler terbuat dari kulit atau kulit imitasi; Terminal komunikasi yang terdiri dari peranti keras dan/atau
peranti lunak komputer untuk menyediakan video, audio, data, permainan video dan komunikasi telepon dan/atau transmisi;
Terminal radio; Tuner sinyal radio; Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Video pendek dan
spot promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Wadah/tempat untuk membawa, pegangan, wadah/tempat pelindung
dan sandaran/penyangga dengan tampilan/dengan fitur konektor untuk catu daya, adaptor, alat pengeras suara pengisi daya
dengan baterei, yaitu, komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Webcast dan podcast yang dapat diunduh yang
menampilkan audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik, televisi, film, buku, berita,
konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan; adaptor frekuensi radio;
adaptor kabel; adaptor telepon; aksesoris daya listrik yaitu dalam bentuk outlet daya listrik; aksesoris earphone, yaitu, bantal
earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris
headphone, yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi
headphone; aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon genggam, mouse komputer (tetikus
komputer), headphone, komputer tablet, USB drive; aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; aksesoris
untuk perangkat seluler, portabel dan genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang
telinga), earphone dan headphone; alat dan instrumen multimedia; alat dan instrumen radio; alat informasi yang berdiri sendiri,
yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengakses dan
menelusuri database online, situs web, telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer
portabel untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu,
pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengirim (streaming)
dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar
DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu,
pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk menyediakan jasa
pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara melalui suatu
telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah dan mengakses
janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan membuat reservasi
restoran, perjalanan, dan hotel; alat kendali jarak jauh radio untuk memulai mesin mobil; alat kendali jarak jauh untuk
mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier,
sistem home theatre, dan sistem hiburan; alat kendali jarak jauh untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat
elektronik mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat
perekam audio dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; alat pemantauan
untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; alat pemutar reproduksi suara; alat penerima telepon; alat pengukur
radioaktivitas; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, alat pemutar media, media penyimpan digital
kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash, drive disk hybrid dan periferal komputer; alat
penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, drive dalam keadaan solid, media penyimpan digital kosong, drive
hybrid dan periferal komputer; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, drive disk keras,
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drive disk digital, media penyimpan digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash,
drive disk hybrid dan periferal komputer untuk menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu
jaringan telekomunikasi atau melalui awan; alat pertukaran telepon; alat pertukaran telepon elektronik; alat streaming media
digital; alat transmisi telepon; alat ukur radioaktivitas; alat untuk mengganti jarum pemutar rekaman; alat untuk
mentransmisikan program radio dan pesan relai radio; alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan aplikasi
mobile Internet dan antarmuka klien; alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; amplifier; amplifier akustik; amplifier audio;
amplifier dan penerima audio; amplifier daya; amplifier daya MMIC; amplifier daya RF; amplifier gitar; amplifier semi-konduktor
optik; amplifier semikonduktor optik; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik; amplifier untuk gitar bass; antarmuka untuk
komputer, layar komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar,
kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk komputer, layar
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata
pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk komputer, periferal komputer,
telepon seluler, perangkat elektronik digital mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata
pintar, televisi, set top box, serta alat pemutar dan alat perekam audio dan video; antena; antena frekuensi radio; antena
microwave; antena microwave untuk penerimaan data satelit; antena mobil; antena pemancar gelombang radio; antena
penerima siaran satelit; antena radar; antena radio; antena radio dan televisi; antena satelit; antena sinyal radio; antena
televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi; antena untuk peralatan komunikasi nirkabel; antena untuk peralatan radio;
aparatus dan penerima telepon; aparatus peralihan telepon digital; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk
telepon pintar; aplikasi multimedia interaktif dan program komputer untuk digunakan sehubungan dengan skema keanggotaan
pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; aplikasi
perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak berkemampuan
suara untuk manajemen informasi pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; aplikasi perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar,
perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat
periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi perangkat lunak untuk
perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler,  telepon selular,  ponsel pintar, konsol
permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi perangkat lunak untuk layanan
jejaring sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik
dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk Drive); aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan dengan
komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio,
peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi,  perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat
komunikasi elektronik digital; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual dan konten multimedia
melalui internet dan jaringan komunikasi global; aplikasi untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi;
audio dan video analog dan rekaman digital pada kaset, cakram, rekaman, DVD dan CD, kaset, atau media perekaman
lainnya; bagian komponen untuk antena; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; base chargers untuk perangkat
elektronik seluler; baterai telepon genggam; baterai untuk telepon genggam; benang pengenal untuk kabel listrik; botol media
untuk penggunaan laboratorium; buku audio untuk anak, dan film-film untuk anak yang terekam pada media optik; buku digital
yang dapat diunduh dari Internet; buku elektronik fiksi direkam pada media komputer; buku elektronik non-fiksi yang direkam di
media komputer; case diadaptasi untuk pemutar DVD; case diadaptasi untuk pemutar MP3; case disesuaikan untuk pemutar
CD; case untuk compact disc atau DVD; casing telepon seluler; charger mobil untuk perangkat yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; charger mobil untuk rokok elektronik; colokan tahan debu untuk jack telepon seluler; data ilmiah dan
medis dapat diunduh melalui Internet; database elektronik direkam pada media komputer; detektor untuk perangkat yang
mendukung Internet of Things [IoT]; dialer telepon elektronik; dialer telepon otomatis; disk video pra-rekam, kompak disk,
DVD, dan disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga
elektronik; dompet telepon seluler; ducting untuk kabel listrik; dudukan telepon genggam; dudukan telepon seluler; dudukan
untuk telepon seluler; e-book yang menampilkan konten hiburan, direkam di media komputer; earphone untuk radio; earphone
untuk telepon seluler; ekstensi telepon mengarah; face plate untuk telepon selular; file multimedia yang dapat diunduh; film
pelindung disesuaikan untuk telepon seluler; film pelindung yang diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan
layar arloji pintar; filter antena; filter frekuensi radio; filter untuk antena; filter untuk menekan gangguan radio; font typeface
direkam pada media magnetik; gambar dan lukisan yang dapat diunduh untuk display/tampilan siaga telepon genggam
(mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; gelang (bands) untuk telepon pintar
(smartphones) dalam bentuk jam tangan; gelang pintar untuk menerima dan mengirim panggilan telepon, surat elektronik, dan
pesan; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler;
grafis screensaver dan wallpaper yang dapat diunduh untuk komputer, telepon genggam, tablet; gulungan kabel yang
dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; handset telepon yang menggabungkan mikrofon; headphone dengan radio built-in;
headphone nirkabel dengan radio built-in; headset handsfree untuk telepon seluler; headset nirkabel untuk digunakan dengan
smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar
dan komputer tablet; headset telepon; headset untuk telepon; headset untuk telepon seluler; inlet, yaitu kepingan sirkuit
terpadu dengan antena dan tag eksternal dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam; instrumen radio tetap untuk transceiver
data; instrumen telekomunikasi untuk digunakan dalam jaringan radio seluler; jam tangan pintar (smart watches) yang
mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones), melalui situs web internet dan komputer dan jaringan komunikasi
elektronik lainnya; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke
telepon pintar (smartphone); jam tanggan yang menggabungkankamera dan pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan
data ke telepon pintar (smartphones) dan PDA; jam terhubung yaitu perangkat lunak untuk membantu tidur, memantau tidur,
memantau lingkungan selama tidur, membangungkan tidur, statistic berkaitan dengan tidur, streaming dan penerima muski
dan radio dan pengaturan alarm; kabel USB untuk telepon genggam; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk
headphone; kabel antarmuka multimedia definisi tinggi; kabel baterai; kabel charger; kabel dan kabel listrik; kabel data; kabel
ekstensi listrik; kabel elektronik; kabel gitar; kabel internet; kabel jack; kabel koaksial; kabel komputer; kabel konektor telepon
seluler; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar; kabel listrik yang dilapisi
karet; kabel magnet; kabel mikrofon; kabel modem; kabel pembumian; kabel relay radio; kabel resistensi; kabel starter baterai;
kabel telegraf; kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data; kabel untuk kacamata dan kacamata hitam; kabel
untuk kacamata hitam; kabel untuk mengirim dan menerima sinyal televisi kabel; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik;
kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk sistem transmisi sinyal optik; kabel untuk telepon pintar
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(smartphones) dalam bentuk jam tangan; kabel untuk transmisi sinyal listrik atau optik; kabel untuk transmisi sinyal optik; kabel
untuk transmisi suara dan gambar; kabel, listrik; kabel, yaitu, kabel pengisian daya; kartu chip elektronik yang dikodekan untuk
mengidentifikasi pengguna komputer dan telepon seluler tertentu; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); kartu kredit, debit,
tunai, biaya bank yang dikodekan atau magnetik, kartu telepon dan identifikasi; kartu panggilan telepon prabayar, dikodekan
secara magnetis; kartu telepon magnetik; kartu telepon yang dikodekan; kaset audio dan pemutar CD; kasing dan penutup
untuk pemutar MP3; kasing dan penutup untuk telepon seluler; kasing disesuaikan untuk telepon seluler; kasing kulit untuk
telepon seluler; kasing untuk pemutar media digital; kasing untuk pemutar media portabel; kasus pelindung untuk pemutar
MP3; kasus pelindung untuk telepon seluler; katup termionik untuk radio; kawat telepon; kendali jarak jauh (remote control)
untuk mengendalikan perangkat seluler; kepala konektor kabel internet; kit hands-free untuk telepon; kit/perangkat untuk
pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan perangkat lunak untuk
digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi yang terkait dengan
perangkat elektronik konsumen yang terhubung internet, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri
dari alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pengembangan pengiriman layanan suara dan teknologi
pemahaman bahasa alami di seluruh jaringan komputer global, jaringan nirkabel, dan jaringan komunikasi elektronik, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; komponen dan
aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan
set top box; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membeli, mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV,
video dan konten multimedia; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membuat dan menyediakan pengguna
akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman
konten nirkabel; komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas,
peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel dan
semua perangkat komunikasi elektronik digital yang mampu untuk menyediakan akses ke jaringan komunikasi nirkabel,
jaringan telekomunikasi dan Internet; komputer yang bisa dipakai, smartphone, monitor, display, perangkat keras komputer,
pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat perangkat komputer, pemutar
media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital semua untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan
cara elektronik dan untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi keuangan dan rekening bank dan untuk melakukan
transaksi bisnis bank; komputer, video dan permainan elektronik interaktif yang dapat diunduh melalui internet dan perangkat
nirkabel; konektor kabel listrik; konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor
untuk digunakan dengan komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat
elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone,
pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box; konektor untuk telepon seluler; konten audio, video, dan
multimedia pra rekaman yang dapat diunduh; konten media; kontrol jarak jauh untuk radio; kosong rekaman DVD; kotak
musik, perekam dan pemutar kaset,  kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak penyimpanan untuk CD dan
DVD; kunci dikendalikan frekuensi radio; label dengan chip identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; laser untuk
keperluan pengukuran dan aksesorisnya, yaitu kombinator laser monolitik, kepala laser, beam splitter (pembagi cahaya),
beam bender, beam translator, retro reflector, dudukan yang dapat disesuaikan, cermin bidang, konverter cermin bidang,
reflektor cermin bidang dan cermin putar; layar radiologi untuk keperluan industri; lengan sambungan untuk kabel listrik;
lompat kabel mulai; media data magnetik; media data optik; media digital, yaitu video disk digital, disk serbaguna digital,
rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang menampilkan serial televisi yang telah
direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama; media digital, yaitu, konten media audio-visual yang dapat
didownload dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; media elektronik musik yang
direkam sebelumnya; media elektronik yang menampilkan pertunjukan musik; media penyimpanan analog kosong; media
penyimpanan digital kosong; media penyimpanan elektronik; media penyimpanan elektronik kosong; media perekaman analog
kosong; media perekaman dan penyimpanan analog kosong; media perekaman dan penyimpanan digital kosong; media
perekaman digital; media perekaman digital kosong; media perekaman digital, yaitu, rekaman audio dan audiovisual, semua
yang menampilkan musik dan hiburan musikal; media perekaman magnetik; media untuk merekam, membawa, menyimpan,
memproses, memanipulasi, mentransmisikan, menyiarkan, mengambil dan mereproduksi musik, suara, gambar, teks, dan
informasi; media yang dapat diunduh; media yang direkam; media yang direkam dan dapat diunduh; media yang direkam dan
dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; media yang
direkam sebelumnya, yaitu, memori solid-state dan semikonduktor, hard drive dan disk, memori magnetik, hard drive dan disk,
flash atau "thumb" drive, kartu memori, stik memori,  DVD, CD, optical disk, disk interaktif yang menampilkan musik dan video
musik, kaset audio video, dan laser disk yang menampilkan berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik;
meja atau unit yang dipasang di mobil yang dilengkapi loudspeaker untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas
genggam; meja rias (meja rias) dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; membawa case untuk pager
radio; membawa case untuk pemutar musik digital; membawa tas untuk telepon seluler; mencakup untuk pemutar MP3;
menerima antena untuk siaran satelit; meter daya frekuensi radio; mikrofon tanpa kabel; mikrokontroler untuk perangkat
berkemampuan Internet of things (IoT); mirror dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; mixer frekuensi
radio; mixer suara dengan amplifier terintegrasi; modem kabel; modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu
komunikasi; modulator frekuensi radio; monitor radio untuk reproduksi suara dan sinyal; monitor, layar display, display yang
terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam; monopod
untuk alat elektronik digital genggam, yaitu, kamera, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk alat elektronik digital
genggam, yaitu, telepon genggam, komputer tablet; mouse komputer nirkabel; musik digital (dapat diunduh dari Internet);
musik digital yang dapat diunduh dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari Internet; musik digital yang
dapat diunduh disediakan dari situs web Internet MP3; nada dering dan musik yang dapat diunduh untuk telepon genggam
(mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering telepon yang dapat
diunduh; nada dering telepon yang dapat diunduh untuk telepon genggam; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh
melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; otomatisasi rumah dan perangkat lunak integrasi perangkat rumah,
tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; outlet multimedia

Halaman 334 dari 356



daya listrik; overdubber, yaitu, alat pencampur suara, stereo tuner, mesin penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak
stereo; pager radio; papan akselerator multimedia; papan kabel dicetak multilayer; pedal efek elektronik untuk digunakan
dengan amplifier suara; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan
headphone dan earphone; pelindung layar privasi disesuaikan untuk telepon seluler; pelindung layar untuk telepon genggam;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang
terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung layar
yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung untuk
telepon seluler; pemancar dan penerima radio; pemancar frekuensi radio; pemancar nirkabel; pemancar radio; pemancar radio
untuk kontrol jarak jauh; pemancar telepon; pemancar televisi kabel; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pemegang
dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang hands-free untuk telepon seluler; pemutar CD; pemutar CD digital;
pemutar DVD portabel; pemutar MP3 portabel; pemutar MP4; pemutar audio; pemutar audio dan pemutar video yang
mengggabungkan memori IC; pemutar audio digital; pemutar cakram audio dan video; pemutar cakram suara; pemutar
cakram video; pemutar dan perekam cakram optik untuk data audio, video dan komputer; pemutar dan perekam video cakram
(disc) optik; pemutar disk Blu-ray; pemutar kaset; pemutar kaset audio; pemutar kaset audio digital; pemutar kaset audio untuk
mobil; pemutar kaset untuk mobil; pemutar kaset video; pemutar media portabel; pemutar media pribadi; pemutar media, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; pemutar multimedia
genggam; pemutar multimedia portabel [PMPs]; pemutar musik digital; pemutar musik portabel; pemutar rekaman; pemutar
untuk pembawa suara dan gambar; pemutar video compact disc; pemutar video dan audio digital serta perekam; pemutar
video digital; pemutar video kombinasi dan perekam; pencari arah radio; pencari kabel; penerima frekuensi radio; penerima
komunikasi radio portabel; penerima nirkabel; penerima radar dengan amplifier; penerima radio; penerima radio untuk
digunakan di mobil; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima telepon; penerima televisi kabel; pengendali nirkabel
untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan dari jarak jauh; pengendali nirkabel untuk memantau dan
mengontrol fungsi perangkat elektronik lainnya, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; pengendali nirkabel untuk memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem
kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh; pengeras suara dengan amplifier built-in; pengisi daya baterai
telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; pengisi daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai
untuk laptop, telepon genggam, komputer tablet, dan alat portabel yang diaktifkan USB lainnya; pengisi daya baterai untuk
telepon genggam; pengisi daya baterai untuk telepon yang dapat dibawa, komputer tablet dan komputer yang dapat dibawa;
pengisi daya tanpa kabel untuk telepon pintar; pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan;
pengontrol nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol untuk peralatan game;
penguat antena; penguat frekuensi radio; penguat sinyal telepon genggam; pengubah cakram (disc) CD dan DVD; pengubah
gender [adaptor kabel]; pengubah gender untuk kabel koaksial; penutup casing silikon untuk telepon seluler; penutup kertas
untuk penerima telepon; penutup telepon genggam; penutup untuk pemutar media digital; penutup untuk pemutar media
portabel; penutup untuk penerima telepon; penutup untuk telepon selular; penutup vinil yang secara khusus disesuaikan untuk
ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; penutup, tas, kasing, selongsong, tali pengikat dan lanyard untuk
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar,
kacamata pintar, earphone, headphone, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; penutup, tas, tempat wadah,
manset, tali pengikat dan tali sandang untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box dan perekam dan pemutar audio dan video;
penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk digunakan
dengan komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik
yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set
top box; penyangga handset telepon dalam mobil; peralatan audio dan teater rumah, yaitu, stereo, pengeras suara, speaker
audio, amplifier, equalizer, crossover, rumah speaker, pemutar CD, kendali jarak jauh, prosesor audio dan video, tuner video
audio, layar kristal cair, panel layar plasma dengan kemampuan untuk mentransmisikan sinyal audio dan / atau video secara
nirkabel; peralatan dan perangkat sinyal radio; peralatan display dengan fungsi mirror dan Internet of Things (IoT); peralatan
elektro-dinamis untuk remote control titik kereta api; peralatan elektronik mobile, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi,
set top box, dan alat pemutar audio dan alat pemutar serta alat perekam audio dan video; peralatan elektronik untuk
penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; peralatan interferensi anti-radio (elektronik); peralatan
interkomunikasi, walkie-talkie, radio; peralatan komunikasi radio point-to-point; peralatan komunikasi radio saluran tunggal
untuk stasiun tetap; peralatan komunikasi radio satu saluran; peralatan komunikasi radio untuk penerbangan; peralatan kontrol
radio; peralatan navigasi radio jarak jauh; peralatan nirkabel broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan
nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan pemancar dan penerima untuk siaran radio; peralatan pemutaran video; peralatan
penerima dan pemancar radio; peralatan radio; peralatan radio dan televisi; peralatan radio jarak pendek; peralatan radio
kelautan; peralatan radio kontrol lalu lintas radio; peralatan radio kontrol lalu lintas udara; peralatan radio untuk kendaraan;
peralatan radiologi untuk keperluan industri; peralatan radiologis untuk keperluan industri; peralatan telekomunikasi untuk
digunakan dalam jaringan radio seluler; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga ke, dan
memungkinkan transmisi video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses dan
terminal telepon seluler, stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan
switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients
and servers), multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching
circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses,
pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi
telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan
gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; peralatan telematik, yaitu,
perangkat Internet nirkabel yang menyediakan layanan telematik dan memiliki fungsi telepon seluler; peralatan telepon;
peralatan telepon nirkabel; peralatan telepon seluler; peralatan telepon seluler dengan sistem faksimili bawaan; peralatan
telepon tanpa kabel; peralatan terminal telepon; peralatan transmisi radio; peralatan yang dapat dikenakan untuk mengontrol
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar,
kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater,
dan sistem hiburan; peralihan telepon digital terkomputerisasi; perangkat dan peralatan, yaitu,  telepon selular, tablet dan alat-
alat selular lainnya untuk merekam, mentransmisikan, memproses, menyimpan dan menukar data; perangkat elektronik digital
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genggam yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon,
surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke
internet; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai, terutama terdiri dari tali jam tangan pintar (smart wathbands) yang
mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones) yang terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar
display/tampilan (display screen) untuk melihat, mengirim dan menerima teks, email, data, dan informasi ke telepon pintar
(smartphones); perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang (bracelets), dan wristbands
(gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi (PDA), ponsel pintar, dan
komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; perangkat elektronik
yang dapat memberikan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima serta menyimpan data digital; perangkat
handsfree untuk telepon seluler; perangkat keras dan lunak komputer untuk mencari basis data yang menampilkan file audio
dan multimedia; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna Internet untuk mencari konten
dan data audio di berbagai platform; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna Internet
untuk mengembangkan daftar putar individual yang menyediakan audio yang dipersonalisasi, menentukan konten audio
favorit, membuat rekomendasi, dan berbagi konten audio; perangkat keras input dan output elektronik dan komputer untuk
komputer media dan displai; perangkat keras komputer untuk bermain, mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan,
memanipulasi dan meninjau berkas audio dan berkas media; perangkat keras komputer yang dapat dipakai yang mampu
menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, serta
data digital lainnya; perangkat keras komputer untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat
pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat komputasi (computing) yang dapat
dipakai terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar display/tampilan untuk koneksi ke komputer, komputer tablet, perangkat
seluler, dan telepon seluler untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual/maya dan augmented reality; perangkat
komunikasi nirkabel untuk mengirimkan suara, data, gambar, audio, video dan konten multimedia; perangkat komunikasi
nirkabel untuk transmisi suara, data atau gambar; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau gambar
melalui internet; perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu
atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan
dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui
jaringan area luas nirkabel; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat bergerak (mobile) untuk interworking dengan
aksesoris perangkat bergerak (mobile), yaitu earphone, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala (headphones), baterai
isi ulang; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui internet; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan
perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan pada telepon seluler, yaitu, perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan elektronik
melalui situs web jaringan sosial online; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang
memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan,
dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak
aplikasi telepon genggam melalui satelit; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak aplikasi untuk telepon
seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler, dapat diunduh; perangkat lunak asisten pribadi, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak augmented reality
untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet,
perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman augmented reality; perangkat lunak dan perangkat
keras komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet; perangkat lunak input untuk telepon seluler; perangkat lunak
komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan
mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan,
berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau
informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi untuk
memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem,
untuk memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak
komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat
lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan
komputer dan Internet; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam layanan operasional dan pemesanan toko ritel untuk
berbagai barang konsumen, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses, mengirimkan, menerima, mengatur,
memanipulasi, memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan konten audio, video dan multimedia termasuk teks, data,
gambar, audio, video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam modem nirkabel, router
yang dapat dibawa, dan gerbang jaringan nirkabel untuk menghubungkan terminal melalui jaringan komputer, radio atau
jaringan telepon tidak bergerak; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API),
tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengendalikan perangkat elektronik internet, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk
faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon virtual; perangkat
lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan
penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-
visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak
komputer untuk mengakses, memantau, melacak, mencari, menyimpan, dan berbagi informasi, tidak satupun barang tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk mengakses,
menelusuri, dan mencari basis data, audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi
perangkat lunak secara online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer,
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periferal komputer, perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone,
headphone, televisi, set top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment
(hiburan); perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan, mengintegrasikan, mengendalikan, dan
mengelola jejaring perangkat elektronik konsumen melalui jaringan nirkabel, tidak satupun barang tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan
audiovisual dan aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi
multimedia; perangkat lunak komputer untuk pengembangan perangkat lunak untuk mengelola, menghubungkan, dan
mengoperasikan perangkat elektronik internet, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk
penjelajahan internet; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan
broadband atau nirkabel; perangkat lunak komputer untuk video yang menggunakan telepon (telephony); perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk membuat grup, melacak lokasi, mengirim dan menerima pesan, grafik, informasi, dan
peringatan melalui alat bergerak/telepon genggam, dan menyediakan informasi kepada para pengguna; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, membuat, melihat,
menampilkan, berbagi, atau sebaliknya menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio,
teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang berisi
rekaman suara dan atau video atau nada dering telepon; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan
informasi yang dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
mengendalikan perangkat genggam nirkabel, perangkat permainan, dan mainan, tidak satupun barang tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat
lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer yang mampu mengakses akun saldo dan transaksi
finansial menggunakan media telepon pintar dan jaringan teknologi telekomunikasi; perangkat lunak komputer yang
memungkinkan untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memindahkan, menampilkan, penandaan (tagging), membuat
blog (blogging), menyiarkan (streaming), menghubungkan, membagi atau menyediakan media elektronik atau informasi
melalui jaringan komputer dan komunikasi.; perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak yang direkam di media data,
digunakan untuk komputer on-board untuk digunakan dalam mengendalikan fungsi kendaraan dan untuk digunakan dalam
melacak dan mengelola perawatan kendaraan; perangkat lunak komunikasi dan perangkat keras komputer komunikasi untuk
menyediakan akses ke Internet.; perangkat lunak komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, audio, video, dan data, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
konversi ucapan ke teks, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; perangkat lunak media; perangkat lunak mesin pencari, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak multimedia; perangkat lunak multimedia dan interaktif untuk
bermain permainan video; perangkat lunak multimedia direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak multimedia interaktif untuk
bermain game; perangkat lunak multimedia yang direkam dalam CD-ROM yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak
permainan elektronik untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan elektronik untuk telepon seluler; perangkat lunak
permainan komputer dan perangkat lunak hiburan, yaitu file grafik dan musik digital untuk digunakan pada atau dengan
telepon seluler dan seluler, baik genggam maupun berdiri bebas, dan perangkat nirkabel lainnya; perangkat lunak permainan
komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan video untuk
digunakan pada telepon genggam; perangkat lunak permainan yang direkam untuk telepon seluler; perangkat lunak
perpesanan internet; perangkat lunak realitas virtual/maya untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan
video, konsol permainan video genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan
pengalaman realitas virtual/maya; perangkat lunak termasuk aplikasi telepon genggam terkait rantai pasokan industri
konstruksi.; perangkat lunak untuk Internet of Things; perangkat lunak untuk akses Internet; perangkat lunak untuk digunakan
dalam memfasilitasi panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan
instan dan layanan jejaring sosial online; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan
video (video game), konsol permainan video (video game) genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler
untuk memberikan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dengan telepon
selular, tablet dan komputer pribadi; perangkat lunak untuk kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); perangkat lunak untuk
memperbaharui (update) speaker nirkabel, amplifier, headphone dan earphone; perangkat lunak untuk memungkinkan
mengakses, menampilkan, menyunting, menghubungkan, berbagi (sharing) dan secara lain menyediakan media dan informasi
elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; perangkat lunak untuk memungkinkan pengembangan, penilaian,
pengujian, dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat komunikasi elektronik portabel,
yaitu, telepon bergerak (mobile), telepon pintar (smartphones), komputer genggam dan tablet komputer; perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat,
menyunting/mengedit (editing), mengunggah, mengunduh, mengakses, melihat, menulis/menerbitkan tulisan ke media
(posting), menampilkan, memberi tag (tagging), menulis blog (blogging), streaming, menghubungkan (linking), memberi
anotasi, menunjukkan tentang sentimen (indicating sentiment about), mengomentari, menyematkan/melekatkan (embedding),
mentransmisikan, dan berbagi (sharing) atau menyediakan media atau informasi elektronik melalui jaringan internet dan
komunikasi komputer; perangkat lunak untuk menelusuri pengguna telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar,
komputer genggam, komputer portabel, untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; perangkat
lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming,
memposting, menampilkan, membuat blog , menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi,
atau informasi melalui jaringan komunikasi.; perangkat lunak untuk mengelola konten jaringan sosial, berinteraksi dengan
komunitas virtual, dan transmisi gambar, audio, konten video dan audio visual, foto, video, data, teks, pesan, komentar, iklan,
komunikasi dan informasi iklan media; perangkat lunak untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang
aman melalui Internet; perangkat lunak untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, dan
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untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk
mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, grafik, gambar, konten
audio dan audio visual melalui jaringan internet dan komunikasi; perangkat lunak untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan
kinerja bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; perangkat lunak untuk
meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat lunak untuk
menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara
melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah
dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan
membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; perangkat lunak untuk operasi dan aplikasi untuk perangkat komunikasi
nirkabel yang mencakup satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan
layanan komunikasi nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui
jaringan nirkabel lokal dan untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat
lunak untuk streaming konten hiburan multimedia; perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan
komputer global dan ke perangkat elektronik seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak
untuk telepon seluler; perangkat lunak yang dapat diunduh dari internet untuk tujuan melacak dan memonitor aktivitas fisik;
perangkat lunak yang dapat diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel untuk digunakan di bidang otomotif; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk mengaktifkan konektivitas internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengunggah,
memanipulasi, menyimpan dan berbagi foto, grafik, video, dan multimedia lainnya melalui Internet; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk publikasi dan penggunaan secara bersama-sama media digital dan informasi melalui komputer global
dan jaringan komunikasi; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna
untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa melalui Internet,
jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel; perangkat lunak, yaitu, platform keuangan
elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA, dan
lingkungan berbasis web; perangkat pendengar tanpa dipegang un tuk telepon; perangkat pengirim dan penerima siaran radio;
perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan pengisian nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan
perangkat seluler; perangkat periferal computer, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat peripheral untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kaca mata pintar, earphone, headphone, televise, set top box dan pemutar audio
dan video serta perekam; perangkat set top box untuk memungkinkan streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui
Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; perangkat telepon; perangkat untuk jaringan telepon; perangkat
untuk pemutar audio dan/atau video, yaitu pemutar DVD, pemutar disc optik; perangkat untuk perekaman, transmisi dan
pemutaran suara dan gambar; perangkat untuk transmisi radio nirkabel; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan
komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan
audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; peranti lunak untuk
telepon pintar yang memberi pengguna kemampuan untuk mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari
jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai [sehubungan dengan
otomobil]; peranti lunak untuk digunakan dalam pelacakan dan pemantauan posisi dan jarak berbagai kendaraan pintar,
otonom, dan mesin seluler untuk digunakan sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of things (IoT); perekam
dan pemutar musik digital; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler;
periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler, yaitu, display/tampilan
yang dipasang di kepala yang dapat dikonfigurasikan; periferal yang dapat dipakai/dikenakan untuk digunakan dengan
komputer, telepon selular; peripheral yang dapat dipakai untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil, perangkat
elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone, headphone, televisi, set top box dan pemutar audio dan
video serta perekam; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui Internet dan perangkat nirkabel; permainan internet
(dapat diunduh); permainan telepon, yaitu, permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk telepon seluler; permainan
video interaktif yang dapat diunduh dan perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia pada internet;
pertukaran telepon otomatis; pesawat penerima telepon; pesawat telepon; pesawat-pesawat perangkat keras komputer dan
perangkat-perangkat lunak komputer untuk penyediaan perlindungan firewall, semuanya dipasok dari internet atau online dari
basis data; piranti lunak komputer untuk mengatur, mengkonfigurasikan, mengoperasikan atau mengendalikan perangkat
seluler, telepon seluler, peralatan yang dapat dipakai/dikenakan, komputer, periferal komputer, set top box, televisi, dan alat
pemutar audio dan video; piranti lunak yang digunakan untuk melacak dan memantau posisi dan jarak dari alat pelacak lokasi
yang digunakan sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of things (IOT); piranti lunak yang melakukan
otomatisasi untuk proses yang tidak terstruktur, semi-terstruktur dan terstruktur atas informasi dan data yang tersimpan pada
jaringan komputer dan jaringan Internet; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM,
telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler
lainnya, dan piranti lunak komputer  untuk digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk
mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; power amplifier
profesional; preamplifiers; program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak
komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk
memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer
untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog,
mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan
komunikasi; program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang
memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk
memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses
untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan,
menghubungkan, membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.;
program aplikasi cerdas, dapat diunduh untuk terminal nirkabel ; program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler,
komputer tablet dan komputer genggam untuk rencana asuransi jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan
kebugaran dengan memberi penghargaan kepada pelanggan yang aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan
diskon premi asuransi; program dan perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk perangkat lunak
yang dapat didownload dari internet); program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan
untuk telepon seluler; program komputer multimedia
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interaktif; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk menggunakan Internet
dan World Wide Web; program komputer untuk perangkat pemutar audio dan/atau video, program komputer untuk
menghubungkan perangkat elektronik konsumen ke perangkat komunikasi nirkabel, program komputer untuk mengendalikan
dan menggunakan sirkuit terpadu; program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; program
komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten digital pribadi; program perangkat lunak
komputer untuk integrasi file teks, foto, grafik, audio dan video ke dalam aplikasi multimedia pengiriman interaktif; program
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak computer, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; program permainan komputer dapat diunduh melalui
Internet; program televisi yang dapat diunduh menampilkan drama dan fiksi ilmiah yang didistribusikan melalui Internet dan
komunikasi nirkabel (perangkat lunak); program untuk jaringan sosial yang memungkinkan untuk dapat di akses melalui
internet; program yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten digital pribadi; proyektor multimedia;
publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau Internet; publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan
secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik direkam pada media komputer; radio; radio broadband; radio
dua arah; radio jarak pendek; radio kendaraan; radio laut; radio menggabungkan jam; radio menggabungkan jam alarm; radio
mobil; radio portabel; radio seluler; radio siaran audio digital [DAB]; radio transceiver nirkabel; radio untuk jaringan komunikasi
radio; radio untuk kendaraan; radio yang dapat dibawa; radiometer; radiometer untuk digunakan dalam penelitian; rak
disesuaikan untuk amplifier; rantai dan kabel untuk kacamata hitam; regulator kecepatan untuk pemutar rekaman; rekam
pemain yang menggabungkan pemutar CD; rekaman audio visual di semua media, yang menampilkan hiburan dalam bentuk
serial televisi yang sedang berlangsung di bidang drama dan fiksi ilmiah; rekaman fonograf yang telah direkam sebelumnya,
compact disc yang telah direkam sebelumnya, pita video yang telah direkam sebelumnya, kaset video yang telah direkam
sebelumnya, DVD dan kaset audio yang telah direkam sebelumnya, semuanya menampilkan hiburan olahraga; rekaman
piringan hitam, kaset DVD dan video, cakram padat, CD-ROM, floppy disc, pita dan kartu magnetik; relay untuk stasiun radio
dan televisi; remot kontrol untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik
yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set
top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; remote control peralatan pemanas dan
instalasi untuk udara ruangan; repeater frekuensi radio; repeater untuk peralatan radio dan televisi; repeater untuk stasiun
radio dan televisi; router internet; router nirkabel; router untuk jaringan internet; sampul pelindung untuk pemutar multimedia
portabel; sampul untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet yang dapat dilipat terbalik; sarung flip (flip vovers)
untuk telepon bergerak (mobile phones) yang memliki chip NFC; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer
atau perangkat jarak jauh; sarung telepon selular; satu set telepon, peralatan penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan
telegraf dan mesin faks peralatan penyiaran, termasuk penerima digital, perekam digital, penerima siaran televisi, kamera
televisi, pengirim siaran televisi, penerima dan pengirim siaran radio, peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena
radio; screen guard telepon seluler; screen saver dan perangkat lunak kertas dinding yang dapat diunduh untuk telepon
genggam (mobile phones) dan ponsel pintar (smart phones); selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung pelindung untuk
kabel serat optik; sensor untuk perangkat yang diaktifkan dengan Internet of Things [IoT]; server internet; server media digital;
set radiotelegraphy; set telepon radio; set-top box yang menggabungkan sistem pengenalan suara; silikon telepon seluler;
sirkuit elektronik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk mesin permainan video arcade; sirkuit
elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media
penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk peralatan permainan video konsumen; sirkuit elektronik, cakram
magnetik, cakram magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan komputer;
sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal komunikasi informasi
mobile; sistem elektronik, peralatan dan instrumen, yaitu peranti lunak engine perilaku, peranti lunak engine penentuan posisi,
sensor penentuan posisi, dan peranti lunak intelijen dinamis serta sensor untuk digunakan sehubungan dengan perangkat
yang mendukung internet of things (IoT); sistem hiburan rumah yang terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol musik
digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel; sistem pengeditan audio dan video terdiri dari pemutar/perekam
cakram audio/video; speaker nirkabel; speaker untuk pemutar media portabel; stasiun cuaca nirkabel; stasiun docking untuk
pemutar musik digital; stasiun dok untuk pemutar MP3; suar radio; switchboards telepon; tabung hampa udara [radio]; tag
[RFID] identifikasi frekuensi radio; tag pintar identifikasi frekuensi radio (RFID); tali (straps) untuk telepon genggam (mobile
phones); tali (straps) untuk  telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; tali untuk telepon seluler; tampilan layar
untuk komputer, telepon mobile, peralatan elektronik mobile, peralatan elektronik, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi,
dan alat pemutar dan alat perekam audio dan video yang dapat dipakai/dikenakan; tas yang dibawa untuk pemutar musik
portabel; telepon; telepon IP; telepon digital; telepon genggam; telepon genggam dan telepon seluler; telepon internet; telepon
mobil; telepon modular; telepon pintar berbentuk robot; telepon pintar dalam bentuk jam tangan; telepon portabel, asisten
digital pribadi (PDA) dan komputer; telepon radio; telepon satelit; telepon selular; telepon seluler; telepon seluler digital;
telepon seluler memiliki kunci dan angka besar yang membantu pengguna mengalami gangguan penglihatan atau
ketangkasan; telepon tanpa kabel; telepon umum; telepon video; tempat untuk telepon; tempat untuk telepon genggam;
tempat untuk telepon selular; tempat/casing (cases) kulit untuk telepon bergerak (mobile) yang memiliki chip NFC; terminal
panggilan radio; terminal untuk telepon radio; tiang-tiang radio; tiang-tiang untuk antena nirkabel; tongkat swafoto untuk
digunakan dengan telepon genggam; transceiver radio; tuner radio; tuner sinyal radio; tutup pelindung dan tempat untuk drive
keras komputer dan telepon seluler; tutup pelindung jelas diadaptasi untuk pemutar MP3; tutup pelindung jelas diadaptasi
untuk telepon seluler; tutup pelindung untuk telepon genggam; unit kepala multimedia; unit kontrol radio; unit penyiaran radio
dan televisi mobile; video dan media audio yang direkam sebelumnya; video game interaktif dan permainan komputer
multimedia yang dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 19:55:27
540   EtiketDID2021054798

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kusumanegara No.81, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55166, Indonesia, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55166

Lie Agus Kurniawan , Resti Setiawati
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: easycooking by LaPatate
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : orange,abu abu,hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; makanan

beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas
atau sayuran; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 20:05:00
540   EtiketDID2021054800

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.KENANGAN NO.12 RT.001/009 KEL.KOTA BARU KEC. CIOMAS BOGOR JAWA
BARAT , Kabupaten Bogor, Jawa Barat

JULIANTO NUGROHO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: inochi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===bawang putih purée [bumbu]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 20:06:54
540   EtiketDID2021054801

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. UNTUNG SUROPATI SELATAN II NO. 28 RT. 003 RW. 002 KELURAHAN
KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65121

R. VIVI SOFIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUKIDS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===deterjen; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; sabun dan deterjen; sabun deterjen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 20:16:22
540   EtiketDID2021054802

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SANAN V NO. 44 B RT. 007 RW. 016 KELURAHAN PURWANTORO
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur

SUMARNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AFISA
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, MERAH, BIRU, KUNING, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik; keripik tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 20:22:08
540   EtiketDID2021054803

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KARYA DHARMA DSN II, TANJUNG MORAWA B, TANJUNG MORAWA, KAB. DELI
SERDANG - SUMATERA UTARA 20362 , Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
20362

PT. ALAM KAYA NUTRISI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLDNEST + Huruf Mandarin
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sarang burung dengan gula batu; Sarang burung dengan gula batu yang bisa dimakan; Sarang burung dengan sari buah

pir; Sari cordyceps; Sari sarang burung; sarang burung yang bisa dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 20:26:39
540   EtiketDID2021054804

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Encep Kartawirya No. 46, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40512
Yohan Apandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cap Sumpit
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tepung gula; Tepung jagung; Tepung ketan; Tepung panir; tepung Hunkwe; tepung beras; tepung gandum; tepung

kacang hijau; tepung roti; tepung roti gandum; tepung tapioka*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 20:39:38
540   EtiketDID2021054805

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. YULIUS USMAN NO.38 RT.022 KEL. PEMATANG SULUR KEC. TELANAIPURA
KOTA JAMBI, Kota Jambi, Jambi, 36129

RAHMADHANI HIDAYAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AL SHIHAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : shihah berarti sehat dalam bahasa arab
591 Uraian Warna : hitam, putih, kuning, merah, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi Madu; Olesan manis (madu); air madu; madu; madu campuran; madu herbal; madu untuk makanan dan

minuman; madu, madu sirup===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 20:40:18
540   EtiketDID2021054806

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Podomoro City Ruko Garden Shopping Arcade Blok B No. 8 EK, Jl. S. Parman Kav.
28 , Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat,
Prov. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT JAKARTA DIGITAL NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Happy Life
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Happy Life : Hidup yang Bahagia
591 Uraian Warna : putih dan kuning emas (gold)
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; Alat listrik untuk membuat minuman; Alat pemanas dan pendingin udara

gabungan; Alat pemanas dari keramik; Alat pemanas listrik untuk memasak untuk keperluan industri; Alat pemanas ruang air
panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas ruang udara panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas udara untuk
keperluan rumah tangga atau industri; Alat pembersih udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pemurni udara, Khususnya
untuk ruang tamu; Alat pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pengatur pakaian yang
menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga; Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk
keperluan kecantikan dan lampu-lampu khusus untuk kecantikan.; Alat penghangat kaki elektrik Jepang untuk keperluan
rumah tangga; Alat penurun tingkat kelembaban udara dalam ruangan dengan cara mendinginkannya secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Alat sirkulasi udara yang terbuat dan bahan plat alumunium; Alat
untuk memanaskan makanan menggunakan kombinasi udara dan uap; Aparat pemanas untuk menghilangkan kabut pada
kaca kendaraan; Aparat pengolahan udara, Khususnya untuk tempat tinggal; Aparatus dan instrumen, semua untuk
memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: lilin beraroma listrik, pembersih udara, dispenser listrik
untuk penyegar udara; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara,
yaitu: pembersih udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai, dispenser untuk penyegar udara yang dioperasikan
dengan listrik atau baterai, pengharum udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai; Aparatus pengering sampah
makanan; Bagian untuk peralatan pendingin udara; Bak untuk perendam kaki; Dehumidifier, Khususnya untuk ruang tamu;
Dispenser air; Dispenser pengharum listrik; Elemen pemisah udara dan minyak.; Evaporator untuk pendingin udara; Filter
udara untuk peralatan pendingin udara; Filter untuk membersihkan udara; Humidifier penghasil anion; Instalasi pelembab
udara, Khususnya untuk ruang tamu; Instalasi pemanas air; Instalasi pemanas untuk penggunaan industri; Instalasi pendingin
udara domestik; Instalasi pendingin udara untuk penggunaan komersial; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap,
memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penerangan,
pemanasan, penghasilan uap, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Jenis
instalasi industri untuk memasak, pengeringan dan pendinginan tujuan; Karpet-karpet yang dipanaskan dengan listrik untuk
keperluan rumah tangga; Kasur-kasur pemanas (listrik) bukan untuk tujuan medis; Kemasan pemanas (bukan untuk keperluan
medis); Kemasan pendingin dan pemanas diisi dengan bahan kimia yang bereaksi saat memanasakan dan mendinginkan
tubuh; Keran dispenser; Ketel listrik; Kipas
ventilasi; Kipas angin; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; Kipas listrik yang bisa diangkut; Kipas untuk peralatan
AC; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; Kombinasi pengering mesin cuci-; Kotak pengering udara dan kotak
pengering udara untuk mengeringkan gas melalui pengisap/penyerap untuk cairan.; Kotak pengering udara untuk
mengeringkan dan pemisahan udara-minyak dari aliran gas.; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu
pembasmi hama untuk memurnikan udara; Lampu yang dioperasikan dengan baterai portabel yang dapat ditempatkan pada
permukaan dimana sumber cahaya lain tidak tersedia; Lemari pendingin dan pemanas listrik; Lembaran aroma/pewangi untuk
alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga; Matras-matras pemanas elektrik; Mesin listrik
pengatur pakaian untuk mengeringkan pakaian yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik pengatur pakaian
yang berfungsi untuk mengharumkan, mensterilkan dan menguapi pakaian untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik
penyimpan minuman anggur untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik untuk mengeringkan pakaian yang mempunyai
fungsi untuk mensterilkan, mengharumkan dan menghilangkan kusut untuk keperluan rumah tangga; Mesin pengering kuku
untuk salon kecantikan; Mesin pengering piring untuk restoran; Mesin pengering untuk pertanian; Mesin–mesin pengeringan
pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dengan fungsi mensterilisasi,
menghilangkan bau dan merawat ketahanan lipatan pada pakaian; Mesin–mesin yang mengatur pencucian pakaian dengan
pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Oven dapur listrik;
Pelembab (humidifiers) elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pelembab udara untuk keperluan rumah tangga atau industri;
Pemanas untuk mobil; Pemanggang kopi, listrik; Pembersih udara; Pembersih udara rumah tangga; Pembersih udara, bukan
bagian dari mesin; Pemijat wajah listrik; Pendingin udara untuk keperluan industri; Pendingin udara untuk keperluan rumah
tangga atau industri; Pendingin, listrik; Pengering binatu, listrik, untuk keperluan industri; Pengering futon elektrik untuk
keperluan rumah tangga; Pengering pakaian; Pengering pakaian elektrik (menggunakan tenaga listrik); Penggiling tortilla,
listrik; Penghangat-penghangat kasur (listrik) bukan untuk tujuan medis; Penjernih udara untuk keperluan rumah tangga atau
industri; Penurun kelembaban udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Peralatan
pemanas udara, khususnya untuk ruang keluarga; Peralatan dan instalasi untuk keperluan penerangan, pemanasan,
pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan komponen untuk
penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan perangkat penerangan non-listrik; Peralatan dan
perlengkapan pemanas air; Peralatan humidifikasi untuk
digunakan dengan peralatan pendingin udara; Peralatan listrik untuk membuat makanan panas; Peralatan listrik yang
digunakan untuk menyiapkan minuman panas; Peralatan non-elektrik untuk membuat kopi (pemanas); Peralatan pembuat
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kopi listrik untuk penggunaan komersial; Peralatan pembuat minuman kopi listrik; Peralatan pendingin udara bergerak;
Peralatan pendingin udara jendela; Peralatan pendingin udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan pemanas, pendingin dan
pelembab; Peralatan penerangan listrik malam; Peralatan pengeringan untuk pakan ternak; Peralatan untuk pemanas dan
penyediaan air; Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan
keperluan sanitasi; Peralatan ventilasi (penyejuk udara)  untuk menghangatkan; Peralatan yang dipanaskan secara listrik
untuk mengisi kopi; Perkolator alat pembuat kopi (listrik); Perlengkapan lampu pembesar listrik; Pipa cabang menjadi bagian
dari pendingin udara; Pipa cabang menjadi bagian dari perlatan penyejuk udara; Sandwich toaster, listrik; Saringan kopi
(listrik); Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; Selang lentur bagian dari alat penyejuk udara; Selang lentur untuk
pendingin udara; Selimut kaki elektrik; Semprotan foundation kosmetik listrik untuk penggunaan sanitasi rumah tangga;
Semprotan losion kosmetik listrik untuk penggunaan sanitasi rumah tangga; Sistem penerangan pemadaman listrik; Teko kopi
listrik; Tudung
untuk peralatan pendingin udara; Turbin ventilator tanpa listrikyang digerakkan oleh tenaga angin dan tekanan panas dari
dalam; Turki lemari mandi, portabel; Unit dispenser dan diffuser untuk mengeluarkan dan menyebarkan aroma pada ruangan;
Unit pencahayaan untuk rel yang dialiri listrik; Unit pendingin udara perumahan; air mancur coklat, listrik; akumulator untuk
sistem pendingin udara untuk kendaraan; alat cukur busa panas listrik; alat dan mesin penyaring udara; alat dan mesin
penyaringan dan pembersih udara; alat ionisasi udara atau alat ionisasi air; alat ionisasi untuk pengolahan udara; alat listrik
untuk sterilisasi dan detoksifikasi (detoxification) makanan dan benda-benda dengan efek penghilang bau; alat medis yang
berbentuk pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan
tinggi; alat memasak sous-vide, listrik; alat pelembab udara; alat pemanas bertenaga energi surya; alat pemanas dan
pendingin untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi
dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi
dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk keperluan medis; alat pemanas listrik tertutup yang
digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk penggunaan medis; alat
pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat
pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi
untuk memasak; alat pembakar dengan listrik untuk keperluan industri; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pemurni air listrik
untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air non-listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air portabel; alat
pendingin udara dan kipas; alat pengatur kelembapan udara bagi keperluan rumahtangga yang digerakkan USB; alat pengatur
kelembapan udara yang menggunakan listrik; alat pengering rambut untuk keperluan industri; alat pengering untuk bahan
makanan; alat pengering untuk bahan makanan untuk keperluan rumah tangga; alat penggoreng listrik yang memiliki
generator potensial listrik untuk mencegah minyak dari degradasi untuk keperluan industri; alat penghilang bau di udara; alat
penghilang bau udara; alat penyeteril untuk botol susu bayi; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga; alat sterilisasi
untuk botol bayi; alat untuk pengatur kelembapan udara di dalam ruangan [aparatus]; alat untuk pengatur kelembapan udara
yang berisi air dan diletakkan pada radiator pemanas sentral; alat-alat pendingin udara listrik; aparat dan instalasi pengering;
aparat dan mesin pemurni udara; aparat membersihkan udara; aparat pemanas; aparat pemanas di bawah lantai; aparat
pemanas induksi listrik; aparat pemanas lantai; aparat pemanas ruangan; aparat pemanasan uap; aparat pemanasan, listrik;
aparat pendingin udara; aparat penghilang bau udara listrik; aparatur pakan pengeringan hewan; aparatur pemurni udara;
aparatur pengeringan; aparatur pengeringan kayu lapis; aparatur pengeringan panen; aparatur penghilang bau udara; aparatur
sterilisasi udara; aparatur udara panas; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara
atau air; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; aparatus pemanas ruangan untuk keperluan
industri; aparatus pemanas uap untuk keperluan industri; aparatus pengatur kelembapan udara; aparatus pengatur
kelembapan udara, selain untuk keperluan medis; aparatus pengeringan makanan ternak; aparatus pengeringan serat kimia;
aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus pengeringan tangan untuk kamar kecil; aparatus pengeringan
untuk proses kimia; aparatus penyegar udara; aparatus untuk fondue, listrik; aparatus untuk fondue, non-listrik; aparatus untuk
raclette, listrik; aparatus untuk tujuan penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi,
pasokan air dan sanitasi; bagian komponen untuk memanaskan dan sistem pendingin udara untuk kendaraan, yaitu katup
ekspansi; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak untuk merendam kaki portabel; bak untuk merendam kaki portabel
listrik; bantal pemanasan [bantalan], bukan untuk keperluan medis; berdiri bebas teras gas pemanas; berdiri bebas teras
pemanas listrik; bidet listrik untuk keperluan rumah tangga; bir kopi, listrik; blower udara panas; boiler listrik; boiler pemanas
sentral; boiler pemanasan; boiler telur, listrik; boiler untuk instalasi pemanas; bola lampu, listrik; botol air panas; botol
penyaringan air dijual kosong; broiler listrik; candelabras, listrik; cekungan Keramas portabel; ceret listrik untuk keperluan
rumah tangga; ceret tanpa kabel, listrik; ceret teh, listrik; ceret, listrik; cerobong asap untuk boiler pemanasan; cetakan wafel,
listrik; coffeepots listrik tanpa kabel; cooktops listrik; dehidrator makanan listrik untuk kebutuhan rumah tangga; dehumidifiers;
dehumidifiers industri; dehumidifiers untuk digunakan dalam ruang operasi; dehumidifiers, listrik; dehydrators makanan, listrik;
dipasang kain selimut untuk botol air panas; dipasang kain selimut untuk toaster listrik; dispenser air panas listrik; dispenser
disinfektan untuk toilet; dispenser listrik untuk deodoran ruangan; dispenser listrik untuk penyegar udara; dispenser minuman,
listrik; dosis katup [bagian dari instalasi pemanas atau gas]; elemen pemanas; espresso mesin, listrik; evaporator untuk
peralatan pendingin udara; filamen untuk lampu listrik; filter kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi listrik;
filter kopi, listrik; filter pembersih udara; filter pemurnian air listrik untuk keperluan rumah tangga; filter udara untuk instalasi
industri; filter udara untuk keperluan industri; filter udara untuk keperluan rumah tangga; filter udara untuk penggunaan
industri; filter untuk pembersih udara; fitting mandi udara panas; fondue pot, listrik; fondues [aparat memasak], listrik;
footwarmers listrik; footwarmers listrik dalam sifat footmuffs; footwarmers listrik untuk penggunaan pribadi; footwarmers, listrik
atau non-listrik; footwarmers, non-listrik; freezer listrik; freezer listrik es krim; freezer listrik untuk keperluan rumah tangga;
gabungan alat pemanas dan pendingin udara; gelas lampu; gelas untuk lampu minyak; griddles listrik [peralatan memasak];
guci kopi, listrik; gudang anggur, listrik; heat sink untuk digunakan dalam alat pemanas; hibachis [aparat pemanas Jepang];
hot plate dan pemanggang listrik; humidifier; humidifier industri; humidifier untuk alat musik; humidifier untuk keperluan rumah
tangga; humidifier untuk radiator pemanas sentral; humidifier, listrik; impeller udara untuk ventilasi; induksi listrik (ranges
listrik); industri mesin pengeringan hidangan; instalasi kayu lapis pengeringan; instalasi pakan pengeringan hewan; instalasi
pemanas; instalasi pemanas air panas; instalasi pemanas di bawah lantai; instalasi pemanas sentral gas berbahan bakar;
instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir; instalasi pencahayaan untuk kendaraan udara; instalasi pengeringan; instalasi
pengeringan panen; instalasi penyaringan udara; instalasi sanitasi portabel; instalasi serat kimia pengeringan; ionizers udara
rumah tangga; kapal uap telur listrik untuk keperluan rumah tangga; kapsul coklat, dapat diisi ulang, untuk mesin kakao listrik;
kapsul kakao kosong untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao yang dapat digunakan kembali untuk mesin kakao listrik; kapsul
kakao yang dapat diisi ulang untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao, dapat digunakan
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kembali, untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao, kosong, untuk mesin kakao listrik; kapsul kopi yang dapat digunakan kembali
untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi yang dapat diisi ulang untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat digunakan kembali,
untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat diisi ulang, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, kosong, untuk mesin kopi listrik;
kapsul teh kosong untuk mesin teh listrik; kapsul teh yang dapat digunakan kembali untuk mesin teh listrik; kapsul teh yang
dapat diisi ulang untuk mesin teh listrik; kapsul teh, kosong, untuk mesin teh listrik; kapsul teh, yang dapat digunakan kembali,
untuk mesin teh listrik; kapsul teh, yang dapat diisi ulang, untuk mesin teh listrik; katup air untuk sistem pendingin udara untuk
kendaraan; katup meteran dan penyaring air untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik;
katup termostatik [bagian dari instalasi pemanas]; katup termostatik sebagai bagian dari instalasi pemanas; katup udara untuk
instalasi pemanas uap; katup udara untuk instalasi pemanas uap (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta
perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; kaus kaki, elektrik dipanaskan; kebakaran listrik; ketel
logam, listrik; kimia akan mengaktifkan pemanasan bantalan, bukan untuk tujuan medis; kipas [bagian dari instalasi pendingin
udara]; kipas angin [AC]; kipas angin listrik; kipas angin ruangan; kipas atap; kipas langit-langit; kipas listrik portabel; kipas
listrik untuk AC; kipas listrik untuk keperluan rumah tangga; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; kipas pendingin; kloset
portabel dan sekali pakai; kolektor panas matahari [pemanasan]; kompor [aparat pemanas]; kompor couscous, listrik; kompor
lambat listrik; kompor listrik; kompor listrik atau gas untuk memasak; kompor listrik untuk penggunaan berkemah; kompor
memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; kompor tekanan, listrik; kompor telur, listrik; kotak keren portabel, listrik; kotak
pendingin, listrik; kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau
pendinginan instalasi]; lampu depan portabel; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon
Natal; lampu malam listrik; lampu utilitas portabel; lemari es listrik; lemari es portabel untuk penggunaan konsumen; lentera
Cina listrik; lentera listrik; libur lampu listrik; lilin beraroma listrik; lilin listrik; lilin listrik dan lilin tanpa cacat; listrik botol air panas;
listrik piring panas; listrik ruang pendingin peralatan untuk keperluan rumah tangga; listrik wangi lilin; luminer listrik; makan
peralatan untuk boiler pemanasan; mandi listrik; mandi portabel; menembakkan gas pemanasan instalasi; meracik sistem
untuk penyegar udara; mesin kayu lapis pengeringan; mesin kopi listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi, listrik;
mesin pembersih udara; mesin pemurni udara; mesin pengering industri untuk pemanasan dan dehumidifikasi untuk
digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; mesin pengering laundry; mesin pengering
pakaian; mesin pengering pakaian, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin pengering rambut untuk penggunaan salon
kecantikan; mesin pengeringan kokon; mesin penghembus dengan pelembab ion untuk keperluan pendinginan udara; mesin
penghembus listrik untuk keperluan pendingin udara; mesin untuk mandi yang memakai tenaga listrik untuk bagian bawah
tubuh untuk keperluan rumah tangga; mesin untuk membuat susu kedelai, listrik; motor blower untuk pendingin udara untuk
kendaraan; non-listrik piring panas untuk keperluan rumah tangga; non-portabel es dada untuk keperluan rumah tangga; obor
listrik; obor listrik untuk penerangan; obor saku, listrik; oksidasi termal untuk pengendalian pencemaran udara industri; otomat
minuman bersoda listrik untuk keperluan industri; otomat minuman listrik untuk keperluan industri; otomat minuman listrik
untuk keperluan rumah tangga; oven listrik; oven memasak listrik; oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven
pemanggang roti listrik; oven uap listrik dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; oven uap listrik dengan
panas yang tinggi yang memiliki fungsi oven microwave untuk keperluan rumah tangga; oven uap listrik untuk memanggang
dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; oven udara panas; oven, termasuk portabel; panci masak listrik
untuk keperluan industri; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga; panci pemanas; panci pemanasan non-listrik
untuk tidur; panci penggorengan listrik; panci sayur (listrik); panci, listrik; pancuran portabel dan pancurang tangan; panel
pemanas inframerah; panggangan dalam ruangan listrik; panggangan outdoor listrik; panggangan, listrik; pelembab udara;
pemanas; pemanas air; pemanas air [aparatur]; pemanas air berbahan bakar gas; pemanas air berbahan bakar gas untuk
keperluan rumah tangga; pemanas air dalam wadah; pemanas air induksi; pemanas air listrik; pemanas air panas; pemanas
air sesaat; pemanas air tenaga surya; pemanas air umpan untuk keperluan industri; pemanas air untuk keperluan industri;
pemanas air untuk keperluan rumah tangga; pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan industri; pemanas
akuarium; pemanas berseri-seri; pemanas berseri-seri listrik; pemanas berseri-seri listrik untuk keperluan rumah tangga;
pemanas bertenaga listrik atau gas; pemanas bertenaga surya dan alat pendingin udara; pemanas cangkir USB-powered;
pemanas celup; pemanas elektrik untuk botol bayi; pemanas halogen; pemanas kamar mandi; pemanas kipas; pemanas
listrik; pemanas listrik portabel; pemanas luar; pemanas luar, listrik; pemanas mandi listrik untuk penggunaan laboratorium;
pemanas masakan non-elektrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas minuman, listrik; pemanas minyak tanah; pemanas
ruang; pemanas ruang listrik; pemanas tempat tidur air; pemanas teras; pemanas teras gas; pemanas teras, listrik; pemanas
udara; pemanas ulang; pemanas untuk kendaraan; pemanas untuk kendaraan dan bagian-bagian dan kelengkapannya, yaitu
perangkat seperti radiator yang digunakan dalam memanaskan kabin kendaraan (heating cores); pemanas untuk kolam air
panas; pemanas untuk kolam renang; pemanas untuk mandi; pemanas untuk setrika pemanasan; pemanas, listrik, untuk botol
minuman; pemanas/kipas; pemanasan aparat untuk bahan bakar padat, cair atau gas; pemanasan bantal, listrik, bukan untuk
tujuan medis; pemanasan filamen, listrik; pemanasan instalasi untuk digunakan dengan bahan bakar gas; pemanasan kembali
tungku untuk keperluan industri; pemanasan laci untuk dapur; pemanasan listrik panci untuk tempat tidur; pemanasan
peralatan untuk bahan bakar gas; pemanasan peralatan untuk kendaraan; pemanasan peralatan untuk pencairan jendela
kendaraan; pemanggang (peralatan dapur), pemanggang listrik, pemanggang gas; pemanggang sandwich listrik; pemasak
serba guna; pembakar gas portabel; pembersih udara; pembersih udara portabel; pembersih udara rumah tangga; pembersih
udara rumah tangga dan ionizers; pembersih udara untuk keperluan rumah tangga; pembersih udara untuk mobil; pembersih
udara, listrik; pembuat kopi listrik; pembuat kopi listrik untuk penggunaan rumah tangga; pembuat kopi tetes, listrik; pembuat
kopi, listrik; pembuat panini, listrik; pembuat popcorn listrik; pembuat sandwich, listrik; pembuat waffle listrik; pembuat yogurt
listrik; pembuih susu yang dipanaskan dengan listrik; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; pemurni udara industri;
penanak nasi listrik; pendingin air termasuk, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau
sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan,
menyimpan; pendingin air, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk
mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan dan atau
menyuplai air yang dapat diminum; pendingin anggur, listrik; pendingin udara; pendingin udara yang dapat dibawa kemana-
mana; penerangan, pemanasan, pencairan es, pendingin udara serta komponen, bagian untuk kendaraan darat, sepeda,
sepeda motor, dan moped.; pengering binatu listrik; pengering cucian, elektrik, untuk keperluan industri; pengering hood;
pengering jatuh untuk mencuci; pengering kasur untuk keperluan rumah tangga; pengering laundry, listrik; pengering piring
listrik; pengering pukulan; pengering rambut; pengering rambut listrik; pengering rambut listrik genggam; pengering rambut
untuk digunakan di salon kecantikan; pengering rambut untuk keperluan rumah tangga; pengering sepatu listrik untuk
keperluan rumah tangga; pengering tangan; pengering tangan otomatis; pengering tangan udara listrik panas; pengering
udara; penggemar jendela listrik; penggemar listrik menjadi bagian dari instalasi AC rumah tangga; penggorengan dalam,
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listrik; penggorengan memasak listrik; penghangat handuk listrik; penghangat listrik untuk botol susu; penghangat makanan
listrik; penghangat minuman listrik; penghangat minuman, listrik; penghangat piring; penghangat piring listrik; penguap listrik
dan daya yang dioperasikan untuk keperluan rumah tangga; pengukus makanan, listrik; pengukus nasi menggunakan listrik;
pengukus sayuran menggunakan listrik; penjernih udara untuk penggunaan kompartemen kendaraan; penurun lembab listrik;
penurun udara; penyaring udara untuk keperluan industri (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta perlengkapannya, tidak
digunakan dalam hubungannya dengan mobil; penyaring udara untuk ruangan; peralatan dan instalasi untuk penerangan,
pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan
listrik penghasil ion otomatis (dapat bergerak otomatis) untuk keperluan rumah tangga; peralatan listrik untuk membuat yogurt;
peralatan listrik untuk pembuatan kopi; peralatan listrik untuk pembuatan yoghurt; peralatan memasak, listrik; peralatan
memasak, listrik, yaitu broiling elektrik (electric broiling) dan panci panggangan (grill pans), griddles listrik [peralatan memasak]
dan loyang (baking sheets) untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan; peralatan pemanas lem; peralatan pemanas
tenaga surya; peralatan pemanas untuk mencairkan jendela kendaraan; peralatan penghangat udara; peralatan penghilang
kuman pada piring saji untuk keperluan industri; peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing),
penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga); peralatan perawatan
pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk
keperluan rumah tangga).; peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu, oven pemanggang roti, kompor induksi
elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik, pemasak-pemasak (cookers) sup listrik;
perangkat pembangkit listrik berbasis fotovoltaik; perangkat pensterilisasi di perjalanan untuk peralatan makan dan botol susu
bayi; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki fungsi menghasilkan potensi listrik
pada lemari es dan freezer untuk keperluan rumah tangga dan industri; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran
bahan makanan yang memiliki generator potensial listrik pada lemari es dan freezer; perangkat pewangi penghilang bau udara
yang dioperasikan secara elektrik; percolators kopi, listrik; perebus/boiler air listrik; peredam [pemanasan]; perlengkapan
penerangan listrik; perlengkapan penerangan listrik, yaitu, penerangan cadangan listrik untuk kegagalan daya; pipa boiler
[tabung] untuk instalasi pemanas; pipa untuk boiler pemanasan; piring panas; piring panas listrik untuk keperluan rumah
tangga; piring panas untuk keperluan rumah tangga; piring pemanas; pistol pemanas; pot memasak listrik; pot moka listrik;
produk lampu portabel luar ruangan, yaitu lampu depan; radiator [pemanasan]; radiator listrik untuk memanaskan bangunan;
radiator pemanas sentral; radiator, listrik; rak pengering listrik untuk mengeringkan pakaian; regulator panas [katup] menjadi
bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; regulator suhu otomatis
[katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; reheaters udara; roaster kopi, listrik; roaster listrik; roaster listrik untuk
keperluan industri; roaster listrik untuk keperluan rumah tangga; rotisseries listrik; ruang listrik aparat pendinginan; saringan
pengering piring; saringan udara untuk alat pendingin udara; sauna pemanas; selimut, listrik, tujuan bukan untuk medis;
selimut, listrik, untuk keperluan rumah tangga; semi-otomatis mesin kopi listrik; separator untuk pendingin udara, yaitu
separator untuk memisahkan pendingin dari gas dan cairan; sepenuhnya otomatis mesin kopi listrik; sistem udara panas
matahari untuk keperluan pemanasan; soket untuk lampu listrik; steker lampu listrik; sterilisasi listrik untuk keperluan rumah
tangga; sterilisasi udara; sterilisasi untuk botol susu; stockpots listrik; table-top raclette panggangan, listrik; tabung debit, listrik,
untuk penerangan; tajines, listrik; tangki penyimpanan air untuk pengolahan; tank ekspansi untuk instalasi pemanas sentral;
tanur listrik untuk keperluan industri; teko kopi listrik yang menggabungkan perkolator; tempat cuci piring; termo-pot, listrik;
toaster roti listrik; toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga; tumbuk membuat mesin kue beras, listrik, untuk keperluan
rumah tangga; tungku pemanasan; udara filter untuk unit AC; unit humidifier sebagai bagian dari kendaraan; unit lampu track
listrik; unit pelunakan air listrik untuk keperluan rumah tangga; unit pembersih udara; unit pemurni udara; unit pemurni udara
untuk keperluan industri; unit pemurni udara untuk keperluan rumah tangga; unit pemurni udara untuk penggunaan komersial;
unit pemurni udara untuk penggunaan rumah tangga; unit penanganan udara; unit penghilang bau ruang listrik; urinal portabel
untuk kegiatan di luar ruangan [instalasi sanitasi]; ventilator untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan
pembangkit tenaga listrik; wajan listrik;  alat pengering air yang dapat mengeringkan sendiri [self-draining] merupakan bagian
dari instalasi penyediaan air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 20:40:35
540   EtiketDID2021054807

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BANDARA JUANDA I AA 4 RT. 001 RW. 007 KELURAHAN CEMOROKANDANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65138

SOVIA YULI ASTUTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUNSYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak untuk keperluan medis; Minyak-minyak yang mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 20:48:24
540   EtiketDID2021054808

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KARYA DHARMA DSN II, TANJUNG MORAWA B, TANJUNG MORAWA, KAB.
PT. ALAM KAYA NUTRISI
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DELI SERDANG - SUMATERA UTARA 20362, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera
Utara, 20362

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLDNEST + Huruf Mandarin
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral; Konsentrat  jus buah; Konsentrat  untuk membuat minuman; Konsentrat untuk membuat jus buah; air mineral;

air mineral [minuman]; air mineral berkarbonasi; air mineral bersoda; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dengan
rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; ale jahe kering; bir jagung; bir rasa buah; craft (bir); dark (bir);
draught (bir); ekstrak must (buah) tanpa fermentasi; esensi untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat untuk
membuat minuman buah; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; minuman berenergi;
minuman berkarbonasi beku; minuman sarang burung walet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 20:54:19
540   EtiketDID2021054809

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN BULAN TERANG UTAMA BLOK UJ 28 NO. 24 RT. 006 RW. 017
KELURAHAN MADTOPURO KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur

HAIRUL ANWAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPDAMS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi bubuk; kopi; kopi bubuk; kopi giling; produk-produk kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 20:57:54
540   EtiketDID2021054810

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Podomoro City Ruko Garden Shopping Arcade Blok B No. 8 EK, Jl. S. Parman Kav.
28 , Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat,
Prov. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT JAKARTA DIGITAL NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Happy Life
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Happy Life : Hidup yang Bahagia
591 Uraian Warna : putih dan kuning emas (gold)
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas dapat diangkat untuk tempat cuci piring; Alat bukan untuk membuka pintu furnitur; Bahan pembungkus makanan

Jepang [Kyogi]; Bingkai dan lingkaran bordir; Bingkai kayu; Blok cermin; Cermin LED; Cermin saku; Cermin saku untuk tas;
Dekorasi permukaan, bukan dari logam, produk jadi yang terbuat dari kertas cetak dan imprenasi atau foil plastik untuk
digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Elemen pembuka dan
penutup yang dapat dipergunakan untuk membuka dan menutup berulang kali untuk kemasan bahan makanan dan minuman;
Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk bahan makanan dan minuman; Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk
wadah dan kemasan dari kertas, kardus atau karton; Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk wadah dan kemasan dari
kertas, kardus atau karton  untuk digunakan berhubungan pemasaran digital yang diarahkan; Elemen penutup dan pembuka
kemasan untuk wadah dan kemasan dari kertas, kardus atau karton untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran
dari awal hingga akhir untuk produk-produks kemasan dan pengemasan; Gantungan Jas; Gantungan kostum; Gantungan
pakaian bukan dari logam; Kaitan bingkai gambar; Kereta makanan (perabot); Kipas angin tangan; Kotak penyimpanan
(furnitur); Kunci, non-elektrik, bukan dari logam; Kursi duduk goyang dengan gantungan mainan (bouncer); Kursi duduk makan
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yang dapat dilipat; Kursi duduk makan yang dapat dinaikan dan di turunkan; Kursi pada bingkai skid; Laci menarik kayu; Laci
pakaian; Lemari anak-anak; Lemari belajar; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari dari peti; Lemari
hias; Lemari kaca; Lemari kamar mandi; Lemari kantor (filling cabinet); Lemari kecil; Lemari makan; Lemari pajangan dari
logam; Lemari rias; Lemari sayur  aluminium; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari televisi; Lemari untuk Televisi dan
Audio; Lemari untuk kamar tidur; Lemari yang digantung; Lemari-lemari dari logam; Lemari-lemari untuk dapur; Meja rias untuk
di dalam kamar mandi; Meja ruang makan; Pengunci bukan dari logam untuk wadah-wadah; Penutup pakaian (lemari
pakaian); Penyangga dan rak handuk; Perabotan rumah, bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan
penggantinya, atau plastik; Peti penyimpanan terbuat dari kayu; Peti penyimpanan terbuat dari plastik; Rak dorong; Rak
etalase; Rak meja [perabot]; Rak menjadi furnitur kamar bayi; Rak payung; Rak penyimpanan ban; Rak serbaguna; Rak surat
kabar; Rak tv / video / audio; Rak untuk komputer; Rak yang digantung; Rak-rak untuk perabot; Sampel makanan model
buatan terbuat dari plastik; Tempat tidur pantai dengan kaca depan; Wadah  dari plastik untuk kemasan; Wadah kemasan
industri dari kayu, bambu atau plastik; Wadah untuk pengangkut, bukan dari logam; Wastafel kamar mandi dengan tambahan
alat pencuci kaki; alat kelengkapan furnitur, bukan dari logam; alat kelengkapan jendela, bukan dari logam; alat kelengkapan
peti mati, bukan dari logam; alat kelengkapan pintu, bukan dari logam; alat peti dari kayu atau plastik, kosong; alat peti kayu,
kosong; alat peti plastik, kosong; alat untuk membantu bayi berjalan; bangku kamar mandi; bantal beraksen; bantal
penopang/penyangga yang melingkari leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; bantal penyangga
kepala; bantal penyangga kepala untuk dipasang pada kursi mobil anak; bantal penyangga leher; bantal udara, bukan untuk
keperluan medis; batang pakaian; batang tirai untuk kamar mandi; bentuk tubuh seukuran manusia untuk memamerkan
pakaian; bingkai bordir; bingkai cermin; bingkai foto; bingkai foto logam mulia; bingkai foto yang terbuat dari kertas; bingkai
foto yang terbuat dari kulit; bingkai foto, bukan dari logam mulia; bingkai furnitur; bingkai gambar; bingkai tempat tidur; bingkai
tempat tidur dari logam; braket rak, bukan dari logam; cermin; cermin [kaca perak]; cermin [perabot]; cermin cukur; cermin
dekoratif; cermin ditingkatkan oleh lampu listrik; cermin genggam [cermin toilet]; cermin kamar mandi; cermin kompak pribadi;
cermin loker; cermin loker magnetik; cermin tangan silikon; cermin toilet; cetakan plastik untuk membuat sabun; cetakan
plastik untuk membuat sabun untuk keperluan produksi komersial; cetakan untuk bingkai foto; chadansu [lemari untuk layanan
teh]; dekorasi plastik untuk bahan makanan; dispenser handuk tetap bukan dari logam; dispenser handuk, tetap, bukan dari
logam; dispenser untuk kantong limbah anjing, diperbaiki, bukan dari logam; drum penyimpanan plastik; dudukan cermin;
furnitur kaca; furnitur kamar mandi; furnitur ruang makan; furnitur, cermin, bingkai foto; gabus untuk botol; gagang pintu kaca;
gantungan cermin, bukan dari logam; gantungan gambar, bukan dari logam; gantungan handuk [furniture]; gantungan hias
yang bisa bergerak; gantungan jas; gantungan pakaian; gantungan pakaian bukan dari logam; gantungan selang, bukan dari
logam; gantungan tanaman, bukan dari logam; gantungan tas, bukan dari logam; gantungan untuk pakaian; gelas cheval;
gelas menarik; gerbong makan malam [furniture]; gerobak beroda yang secara khusus diadaptasi untuk peralatan audiovisual
[furnitur]; hiasan dari plastic untuk makanan; kaca aluminium (cermin); kaca bingkai; kaca cermin lembaran untuk penggunaan
umum; kaca lapis aluminium (cermin); kaca perak [cermin]; kaca untuk digunakan dalam seni framing; kait cangkir hisap,
bukan dari logam; kait gelas, bukan dari logam; kait handuk, bukan dari logam; kait menjadi item kecil dari perangkat keras
non-logam; kait pakaian, bukan dari logam; kait pintu, bukan dari logam; kait tirai; kait tirai mandi; kait topi, bukan dari logam;
kait, bukan dari logam; kait, bukan dari logam, untuk gantungan pakaian; kaki untuk furnitur; kapstok-kapstok untuk pakaian
dari besi; kapsul [wadah non-logam]; karya seni dari kulit kacang; kasur udara; kasur udara untuk digunakan saat berkemah;
kasur udara untuk penggunaan rekreasi; kasur udara, bukan untuk keperluan medis; katup, bukan dari logam, untuk wadah;
kemasan wadah dari kayu atau plastik; kipas angin genggam; kipas lipat genggam; kipas untuk penggunaan pribadi, non-
listrik; klip plastik untuk menyegel tas; kotak alat dari kayu atau plastik, kosong; kotak alat dari kayu, kosong; kotak alat dari
plastik, kosong; kotak alat, bukan dari logam [perabot]; kotak alat, bukan dari logam, dijual kosong; kotak alat, bukan dari
logam, kosong; kotak dekoratif terbuat dari kayu; kotak kayu; kotak penyimpanan (mebel) untuk peralatan perawatan kuda;
kotak penyimpanan, bukan dari logam; kotak peralatan dan troli (bukan dari logam) (furnitur); kursi makan; kursi roda untuk di
kamar mandi; kurung bingkai foto; kyogi [Makanan Jepang yang membungkus lembaran kayu]; laci kabinet di bawah wastafel
untuk instalasi kamar mandi [perabot]; laci menarik kaca; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari [perabot]; lemari alat dari
logam; lemari arsip; lemari baju aluminium; lemari berlaci; lemari besi; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan
cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari indeks [furniture]; lemari kamar mandi; lemari kamar tidur;
lemari kartu indeks; lemari keamanan; lemari komputer [perabot]; lemari kunci; lemari makan; lemari obat; lemari pajangan;
lemari pakaian; lemari penyimpanan dari logam; lemari peraga perhiasan; lemari piring; lemari plastik; lemari senjata; lemari
sepatu; lemari untuk layanan teh; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; lembaran bantalan jala plastik
untuk rak pelapis; meja makan; meja rias tiga cermin; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; mirror [mencari
kacamata]; mural dari kayu, lilin, plester atau plastik; ornamen [patung] terbuat dari kayu; paku rak untuk peralatan berkuda;
papan kayu; papan rak untuk mesin tik; partisi kantor bergerak [furniture]; pegangan kamar mandi, bukan dari logam;
pegangan shower kamar mandi bukan dari logam; pengiriman dan kotak penyimpanan plastik; penutup botol, bukan dari
logam; penutup pakaian [penyimpanan]; penutup plastik untuk wadah; penutup untuk wadah, bukan dari logam, atau dari
kertas; penutup, bukan dari logam, untuk wadah; perabot rak bagasi; peti alat, bukan dari logam [perabot]; peti alat, bukan dari
logam, kosong; pintu lemari menangkap, bukan dari logam; piring ambroid; plakat dari kayu atau plastik; rak; rak [perabot]; rak
alat berdiri sendiri; rak alat yang dipasang di dinding; rak anggur; rak anggur [perabot]; rak anggur [perabot] bukan dari logam;
rak anggur [perabot] dari logam; rak anggur modular yang terpasang di dinding; rak biliar; rak botol; rak buku; rak dari logam;
rak dasi; rak display papan selancar; rak furnitur; rak handuk berdiri bebas [furnitur]; rak kaca; rak kayu [perabot]; rak
kelelawar softball; rak kertas [perabot]; rak kimono; rak konsinyasi [perabot]; rak lipat; rak logam [perabot]; rak majalah; rak
makanan ternak; rak mantel; rak miring; rak modular [perabot]; rak pajangan; rak pakaian [perabot]; rak pancing; rak pelana;
rak penyimpanan; rak penyimpanan untuk barbel; rak penyimpanan untuk beban olahraga; rak penyimpanan untuk kayu
bakar; rak penyimpanan untuk menahan tikar kendaraan; rak penyimpanan untuk menyimpan karya seni; rak penyimpanan
untuk papan selancar; rak penyimpanan untuk peralatan atletik; rak penyimpanan untuk peralatan kebugaran fisik; rak
penyimpanan untuk peralatan olahraga air; rak penyimpanan untuk peralatan pelatihan atletik; rak penyimpanan untuk
peralatan ski dan olahraga; rak penyimpanan untuk senjata paintball; rak perabot untuk penyimpanan cd; rak perpustakaan;
rak piring; rak pistol yang terpasang di dinding; rak senjata; rak sepatu; rak tanaman; rak tongkat baseball; rak tongkat
baseball dan softball; rak topi dari logam; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak untuk menyimpan panci dan wajan; rak
untuk penyimpanan; rak, bukan dari logam; rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rak-rak terrasuk rak pakaian,
rak sepatu, rak piring; rel pakaian; sekrup atas, bukan dari logam, untuk botol; selimut untuk pakaian [lemari pakaian];
selubung botol dari kayu; sisipan plastik [baki] untuk kotak alat; sisipan plastik dipasang untuk digunakan sebagai pelapis
wadah; sisipan plastik untuk digunakan sebagai pelapis wadah; sumbat botol, bukan dari kaca, logam atau karet; sumbat kayu
untuk wadah kemasan industri; sumbat, bukan dari kaca, logam atau karet; tangki penyimpanan air, bukan dari logam atau
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dari batu; tangki penyimpanan cairan [kontainer] terbuat dari bahan non-logam; tangki penyimpanan cairan plastik; tangki
penyimpanan cairan, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan gas, bukan dari logam atau dari batu; tangki
penyimpanan kayu; tangki penyimpanan plastik; tangki penyimpanan, bukan dari logam atau dari batu; tarikan batu untuk
lemari, laci dan perabot; tarikan keramik untuk lemari; tarikan keramik untuk lemari, laci dan perabot; tarikan laci dari gelas,
porselen atau gerabah; tempat penyimpanan air, bukan dari logam; tempat penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam;
tempat penyimpanan, bukan dari logam; tempat tidur dengan ruang penyimpanan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang
penyimpanan; tempat tidur udara, bukan untuk tujuan medis; tombol kaca; topi berdiri; tutup botol, bukan dari logam; tutup
kayu untuk wadah kemasan industri; tutup sumbat plastik untuk wadah kemasan industri; ubin cermin; ukiran kayu; unit rak;
wadah apung, bukan dari logam; wadah bambu anyaman tangan untuk penyimpanan; wadah bambu anyaman tangan untuk
penyimpanan atau transportasi; wadah bambu anyaman tangan untuk transportasi; wadah drainase minyak, bukan dari logam;
wadah kemasan dari plastik; wadah obat plastik untuk penggunaan komersial; wadah pengemasan industri dari bambu;
wadah pengemasan industri dari kayu; wadah pengemasan kayu; wadah penyimpanan plastik untuk kegunaan komersial atau
industri; wadah penyimpanan plastik untuk penggunaan komersial atau industri; wadah penyimpanan tujuan umum, bukan dari
logam; wadah penyimpanan yang bisa dilipat, bukan dari logam; wadah penyimpanan, bukan dari logam; wadah transportasi
dan penyimpanan untuk aromatik, bukan dari logam atau dari batu; wadah, bukan dari logam [penyimpanan, transportasi];
wadah, bukan dari logam untuk penyimpanan atau transportasi; wadah, bukan dari logam, untuk bahan bakar cair; wadah,
bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut; wadah, bukan dari logam, untuk menyimpan beras; wadah, bukan dari
logam, untuk penggunaan komersial; wadah, bukan dari logam, untuk transportasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 21:02:21
540   EtiketDID2021054811

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GADANG XI-B / 42 RT. 007 RW. 002 KELURAHAN GADANG KECAMATAN
SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65149

TAMUJI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAMUJI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tauco; sambal; sambel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 21:15:04
540   EtiketDID2021054812

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CILIWUNG II NO. 28C RT. 008 RW. 007 KELURAHAN PURWANTORO
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65122

KAMID, S.TP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOFREN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKELAT, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Donat berlubang; Kue; campuran donat instan; donat; picarones [donat]; produk-produk roti untuk makanan; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 21:22:07
540   EtiketDID2021054813

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Asri 1 No. 31 C Rt 02 RW 05 Kelurahan Pondok Ranggon, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13860

Fransiska Herlina T
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mamsciks
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : simple is good = sederhana itu baik
591 Uraian Warna : hitam , putih , hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 21:34:11
540   EtiketDID2021054814

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Regatta VB Twr New York Lt.23 Unit N, Kel. Pluit, Kec.Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Fenny

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ong Tjioe Lan S.E.
Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BABY BOSS : Boss Bayi.
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BABY BOSS : Boss Bayi.
591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Box bayi; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Kantong

tidur untuk berkemah; Kursi bayi; Kursi duduk makan yang dapat dinaikan dan di turunkan; Kursi malas; Lemari anak-anak;
Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Tempat tidur kecil yang dilipat; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan
bantalan; alat untuk membantu bayi berjalan; baby bouncers [kursi]; boks berpagar portabel untuk bermain bayi/anak kecil;
buaian untuk bayi; furnitur bayi; furnitur, cermin, bingkai foto; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa,
kasur kapuk, kasur pegas/per; gerbang pengaman dari logam untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot];
keranjang bayi; kursi [kursi]; kursi berlengan; kursi booster untuk anak-anak; kursi goyang untuk bayi; kursi makan; kursi
mandi untuk bayi; kursi tinggi untuk bayi; lemari [perabot]; matras kantong tidur untuk berkemah; mebel; meja; meja ganti
untuk bayi; patung-patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; pemasangan sikat; perabot-perabot rumah dari kayu,
gabus, rumput, buluh rotan, tanduk, tulang, gading, baleln, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan
bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik; playpens untuk bayi; tempat duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat
dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung; tempat tidur bayi; tulang, tanduk, tulang paus atau
tulang mutiara yang belum dikerjakan atau belum dikerjakan; wadah, bukan dari logam untuk penyimpanan atau transportasi;
wadah, bukan dari logam, untuk penggunaan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 21:35:29
540   EtiketDID2021054815

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NGAGEL MULYO BALANTARA 64 RT.015 RW,004, KEL. NGAGELREJO, KEC.
WONOKROMO, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60245

DENY PRASETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IKAN MAS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Minyak kenari (kacang); bahan makanan, yaitu minyak yang menjadi

bahan makanan untuk konsumsi manusia; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner; dicampur minyak sayur untuk
makanan; ghee (minyak samin); minyak berbumbu; minyak bunga matahari untuk keperluan kuliner; minyak bunga matahari
untuk makanan; minyak goreng; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk makanan; minyak ikan paus
untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk makanan; minyak jagung; minyak jagung untuk makanan; minyak jeruk nipis
untuk keperluan kuliner; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak kelapa untuk makanan; minyak lemon untuk keperluan
kuliner; minyak rempah untuk keperluan kuliner; minyak sayur dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur
untuk makanan; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner; minyak zaitun

Halaman 349 dari 356



extra virgin untuk makanan; minyak zaitun murni; olesan terbuat dari minyak nabati; sayuran yang diawetkan dalam minyak;
zat lemak untuk pembuatan lemak dan minyak yang bisa dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 22:17:52
540   EtiketDID2021054818

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kemlaten IX NO. 42, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60222
Dwi yanuarianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEVIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Pakaian,

tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket
(dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop;
alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-
sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; sepatu; sepatu kulit; sepatu sandal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 22:18:41
540   EtiketDID2021054819

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Regatta VB Twr New York Lt.23 Unit N, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Fenny

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ong Tjioe Lan S.E.
Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BABY BOSS : Boss Bayi.
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BABY BOSS : Boss Bayi.
591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk penggerak pada tanah, di udara atau di air; Bantalan penyerap keringat untuk kereta bayi; Braket bawah

sepeda; Headset (bagian sepeda); KERANGKA UNTUK SEPEDA; KERETA ANAK; KERETA UNTUK SEPEDA ANGKUT
BARANG RODA TIGA; Kendaraan roda tiga; Kepala Bagian dari sepeda (bagian sepeda); Kereta bayi; Kickstands sepeda;
Komponen transmisi sepeda yang memungkinkan perpindahan rantai sepeda ke gigi yang lain untuk sepeda (derailleur); Kursi
pengaman untuk bayi dan anak-anak untuk kendaraan; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda
tiga dan kendaraan roda empat; Nap untuk roda sepeda; Payung untuk ditempelkan pada kereta bayi; Pelek roda sepeda;
Pemegang minuman untuk kereta bayi; Penutup kereta bayi; Rangka sepeda; Rem untuk sepeda; SEPEDA YANG
DILENGKAPI MOTOR KECIL; Sadel sepeda; Selimut disesuaikan khusus untuk kereta dorong bayi; Sepeda listrik; Setang
sepeda; Tempat duduk mobil, kereta dorong dan kereta dorong dengan roda depan tepat (fixed) dapat untuk sambil berlari
untuk bayi dan anak-anak; bagian struktural untuk sepeda; ban dalam untuk ban sepeda; ban dan roda untuk kendaraan dan
sepeda; ban sepeda; batang banci untuk sepeda; batang derek sepeda; behel jok sepeda motor; bel sepeda; bel untuk
sepeda; dress penjaga untuk sepeda; drive kereta untuk sepeda; engkol sepeda; footmuffs dipasang untuk kereta bayi;
freewheels untuk sepeda; garpu sepeda; garpu sepeda roda dua; gigi untuk sepeda; gir sepeda; grip tape untuk setang
sepeda; harness pengaman kendaraan untuk kereta dorong bayi; jari-jari roda sepeda; jeruji sepeda; jeruji untuk sepeda;
kabel rem untuk sepeda; kaki pedal mencakup untuk sepeda; kandang botol air untuk sepeda; kap untuk kereta bayi;
keranjang disesuaikan untuk sepeda; keranjang sepeda; kereta bayi; kereta sepeda; kerudung untuk kereta bayi; kursi anak
untuk sepeda; kursi keselamatan untuk bayi, untuk kendaraan; kursi pengaman untuk bayi untuk penggunaan di kendaraan;
kursi sepeda untuk anak-anak; mahkota fork untuk sepeda; mendorong rantai untuk sepeda; mesin listrik untuk sepeda roda
dua; mudguards sepeda; operator bagasi untuk sepeda; pannier diadaptasi untuk sepeda; pedal sepeda; pelek sepeda; pelek
untuk roda sepeda; penjaga rantai untuk sepeda; penunjuk arah untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda; peredam kejut
untuk sepeda; pompa sepeda; pompa untuk ban sepeda; rak bagasi untuk sepeda; rak sepeda stang; rak sepeda untuk mobil;
rantai roller untuk sepeda; rantai sepeda; rem cakram hidrolik untuk sepeda; rem rim hidrolik untuk sepeda; rem sepeda; rem,
setang, indikator arah, pedal, pompa, jari-jari (ruji), sadel sepeda; roda gigi untuk sepeda; roda untuk sepeda; roda-roda
sepeda; selimut dipasang untuk sepeda; sepatu rem untuk sepeda; sepeda; sepeda beroda tiga; sepeda gunung; sepeda lipat;
sepeda mini; sepeda untuk anak-anak; sepeda roda tiga; sistem suspensi untuk sepeda; spindle untuk sepeda; sprocket
sepeda; standar sepeda; stang batang untuk sepeda; stang mencengkeram untuk sepeda; stang ujung untuk sepeda; tanduk
sepeda; tas sepeda; tas yang disesuaikan untuk kereta dorong bayi ; trailer sepeda; tromol sepeda motor; tuas rem untuk
sepeda===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 22:18:51
540   EtiketDID2021054820

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA SAWOJAJAR GG. 17 NO. 30 RT. 003 RW. 003 KELURAHAN
SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65139

KUKUH HARI PRABOWO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'CRAB DEBOLLEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bolen Pisang; Kue; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 22:31:04
540   EtiketDID2021054821

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA CANDI 2 NO. 213 RT. 004 RW. 002 KELURAHAN KARANGBESUKI
KECAMATAN SUKUN MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65146

VIFFTA RIZKY KUSUMA WARDANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DD HOMEPROJECTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKELAT
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===tali; tali dan benang; tali makramé; tali sintetis; tali-temali, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 22:37:08
540   EtiketDID2021054822

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. IKAN LUMBA-LUMBA NO. 17 RT. 006 RW. 003 KELURAHAN TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65142

ERNI KURNIAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EYYDEEW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKELAT, KREM, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik; keripik usus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 22:42:41
540   EtiketDID2021054823

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LAKSDA ADI SUCIPTO 7A / 17 RT. 001 RW. 003 KELURAHAN BLIMBING
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

MINA SOFI
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, Kota Malang, Jawa Timur, 65125
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BONSHOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, ORANGE, MERAH MUDAH, MERAH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Boneka mainan; Boneka maskot; Koleksi boneka; boneka (dolls); boneka (puppets); boneka kain; boneka mainan; pakaian

boneka===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 22:48:32
540   EtiketDID2021054824

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Balikpapan Baru, Sentra Eropa 3 Blok AC 5 No. 8, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur

PT. SIMAR PANGAN BORNEO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: borneofood
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : produk pangan borneo
591 Uraian Warna : hitam, abu, kuning, orange, coklat muda, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang dayak kering (Bumbu); Bawang merah bubuk; Beras; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate

atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Cabe Kering; Garam, bumbu, rempah-rempah,
bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan
yang diawetkan; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Minyak cabe; Pasta cabe untuk
digunakan sebagai bumbu; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan,
bumbu, vinaigrettes, mayones; Sambal Bawang; Sambal cabe kering; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal dari buah-
buahan bawang merah; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; bawang
bawang merah; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai
bumbu; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras putih; bubuk bawang; bubuk bawang putih; bubuk cabai; bumbu cabai;
bumbu olahan [bumbu]; cabai kering [bumbu]; campuran rempah-rempah; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan
pengganti kopi; makanan dari tepung; produk makanan yang mengandung terutama tepung; rempah-rempah; rempah-rempah
bubuk; saus cabai; saus cabai pedas; tepung beras; tepung bumbu; tepung gandum; tepung kue; tepung roti; tepung
serbaguna; tepung tanpa rasa; tepung terigu; tepung untuk makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 22:54:41
540   EtiketDID2021054825

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM GRIYASHANTA BLOK A-54 RT. 001 RW. 012 KELURAHAN MOJOLANGU
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65142

GUTAMI MAEKORATRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DELISHIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 23:02:40
540   EtiketDID2021054826
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GADANG GG.2 NO. 37A RT. 008 RW. 007 KELURAHAN GADANG
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65149

NURHAYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUNDANUNG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, HITAM, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Puding (makanan penutup); Puding dari telur, susu dan gula; Puding pencuci mulut instan; Yorkshire (puding); campuran

puding pencuci mulut instan; puding; puding penutup; puding roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 23:07:45
540   EtiketDID2021054827

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Graha Family N/173, RT/RW: 003/011, Kota Surabaya, Jawa Timur
VANESSA SIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QUEEN BEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : QUEEN BEE: Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang keperluan perokok; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Batang tembakau; Batu api untuk

hookah; Batu uap untuk hookah; Bubuk tembakau; Filter untuk korek api; Gas cair bersilinder untuk pemantik rokok; Geretan;
Katrid isi ulang untuk rokok elektrik; Kotak untuk rokok; Pipa rokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter,
terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok elektrik; Rokok elektronik dengan
tembakau perasa; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Sisik (Tembakau); Sumbu korek api; Tembakau
hookah (shisha); Tembakau linting; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; Tembakau molase; Tembakau parut;
Tembakau perasa; asbak untuk perokok; barang-barang perokok dari logam mulia; batu api; batu api untuk korek api; cerutu;
cerutu dengan ujung yang dipotong; cerutu elektronik; cerutu-cerutu kecil; corong rokok; corong rokok elektronik; corong untuk
pemegang rokok; e-liquid [cairan rokok elektronik]; evaporator tembakau; filter rokok; filter tembakau; filter untuk rokok;
kantong cerutu; kantong pipa; kantong tembakau; kertas linting rokok; kertas rokok; kizami [tembakau parut Jepang]; korek
api; korek api bertenaga baterai untuk perokok; korek api cerutu; korek api cerutu listrik; korek api dari logam mulia; korek api
gas untuk perokok; korek api piroforik untuk perokok; korek api untuk perokok [korek api rokok], selain untuk mobil; kotak
cerutu; kotak cerutu dari logam mulia; kotak rokok; kotak tembakau; kotak tempat korek api; kreteks; merokok tembakau;
pemantik meja; pemantik rokok; pemantik rokok elektronik; pemantik untuk perokok; pemantik untuk rokok; pemegang cerutu;
pemegang korek api; pemegang untuk pemantik rokok; pemotong cerutu; pengganti tembakau; perangkat vaping elektronik;
perencah, selain dari minyak esensial, untuk digunakan  dalam rokok elektrik; pipa merokok; pipa merokok elektronik; pipa
tembakau; pipa vaporizer cerutu tanpa asap; pipa vaporizer rokok tanpa asap; produk-produk tembakau; produk-produk
tembakau yang dipanaskan; produk-produk tembakau yang dipanaskan-tidak dibakar; rokok; rokok bebas tembakau, selain
untuk keperluan medis; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; sumbu disesuaikan untuk
pemantik api cerutu; sumbu disesuaikan untuk pemantik rokok; tabung cerutu; tabung rokok; tembakau; tembakau daun;
tembakau kunyah; tembakau linting tangan; tembakau mentah; tembakau mentolasi; tembakau pipa; tembakau rokok;
tembakau sirih dengan tembakau; tembakau sirih tanpa tembakau; tembakau tanpa asap; tembakau untuk dihirup; tembakau
untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; tembakau yang dipanaskan; wadah abu tembakau; wadah gas untuk korek api;
wadah tembakau; wadah untuk puntung rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 23:09:00
540   EtiketDID2021054828

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM CITRA PESONA BURING RAYA D2/18 RT. 001 RW. 004 KELURAHAN
WONOKOYO KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65135

MIKE IKA SURYANI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOMIEKE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue Coklat Mente ( Cookies ); kue stik bawang; roti*; spiced cookies (kue kering); wafer gulung [cookies]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 23:14:34
540   EtiketDID2021054829

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUN GRIYA SHANTA C-265 RT. 005 RW. 012 KELURAHAN MOJOLANGU
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65141

NURUL CHURRIYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROROEPAAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 23:22:28
540   EtiketDID2021054830

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SANAN III A/170 C RT. 009 RW. 015 KELURAHAN PURWANTORO
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65122

HANI' ROSYIDAH
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AL-ABID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH,KUNING, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue kering (pastri); Stik Keju; kue stik bawang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 23:27:32
540   EtiketDID2021054831

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SRIGUNTING NO. 11 RT. 006 RW. 008 KELURAHAN TANJUNGREJO
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65147

DECHILIA EKA NOVITASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHILZKI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kefir [minuman susu]; Minuman yogurt; susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 23:30:53
540   EtiketDID2021054832

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. HAMID RUSDI TIMUR V/412 RT. 004 RW. 015 KELURAHAN BUNULREJO
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65123

ERETNO NINGRUM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAK_NUL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sambal; sambel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 23:35:25
540   EtiketDID2021054833

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. HAMID RUSDI TIMUR V/413 RT. 004 RW. 015 KELURAHAN BUNULREJO
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65123

DWI HARIYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VPADJIRO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon daging; Abon ikan; abon ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 23:42:25
540   EtiketDID2021054834

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KLAYATAN 1 NO. 32 RT. 007 RW. 012 KELURAHAN BANDUNGREJOSARI
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65148

DWI PUTRI SEPTIAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KL4Y
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup,

beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti
daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari buah-buahan; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging;
Makanan pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; Nugget tempe; Tahu Bakso; ayam; bakso; dimsum; makanan beku
(makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan laut beku; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka beku terutama terdiri
dari makanan laut; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; nugget ayam; nugget ikan; nugget
kentang parut; nugget sapi; pisang nugget; tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2021 23:48:23
540   EtiketDID2021054835

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PURI CEMPAKA PUTIH 1 BLOK F 11  RT. 001  RW. 005 KELURAHAN
ARJOWINANGUN KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65132

NACA ALDILA FELIANDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONOKLAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk

pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan yang
dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang,
polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; makan siang dalam kotak yang terdiri dari
nasi, dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makan
siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan disiapkan terutama
terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; nasi kotak; paket makanan
yang terdiri dari pasta atau nasi===

Halaman 356 dari 356


		2021-08-23T06:40:07+0700




