
BERITA RESMI MEREK SERI-A

DIUMUMKAN TANGGAL 22 DESEMBER 2021 - 22 FEBRUARI 2022

No. 70/P-M/XII/A/2021

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (2)

UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016

DITERBITKAN BULAN DESEMBER 2021

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS



DAFTAR ISI BRM

No Nomor Permohonan Tanggal Penerimaan Kelas Merek

1 DID2021086941 10/12/2021 25  SEONAKU MADE FOR ALL & Lukisan

2 DID2021086943 10/12/2021 30  HOMETO

3 DID2021086944 10/12/2021 14  AUTOKHANA & LOGO

4 DID2021086946 10/12/2021 16  CANGKIR MAS + Gambar

5 DID2021086947 10/12/2021 25  EVKA & Lukisan

6 D102021086948 10/12/2021 10  FELICE + LOGO

7 DID2021086949 10/12/2021 29  see go top

8 D102021086950 10/12/2021 5  EFEKTIF + LOGO

9 JID2021087238 11/12/2021 43  SOTOGO

10 DID2021087259 11/12/2021 29  LIMBAGO

11 JID2021087606 13/12/2021 43  De Boni Cucina Italiana

12 DID2021087771 13/12/2021 25  DIAWARA

13 JID2021088065 14/12/2021 42  THE MAKE UP SHOP

14 DID2021088066 14/12/2021 1  EZMODE

15 DID2021088067 14/12/2021 1  SANTAGROW K40

16 DID2021088068 14/12/2021 28  MODERNART

17 DID2021088069 14/12/2021 11  SUVINDES DAN LOGO

18 DID2021088070 14/12/2021 9, 41  BAD ROBOT THE BEASTLIES

19 DID2021088071 14/12/2021 32  JUUS PLUS

20 DID2021088072 14/12/2021 9  AuRRaL

21 D112021088073 14/12/2021 29  Radja.chips

22 DID2021088073 14/12/2021 25  Alifba Family Wears
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23 DID2021088074 14/12/2021 9  AVICENNA

24 JID2021088075 14/12/2021 35  KIOPI

25 DID2021088076 14/12/2021 9  EZMODE

26 DID2021088077 14/12/2021 1  SANTAGROW ASCOFOL

27 D102021088081 14/12/2021 29  CFS Citty Sierra Food + logo

28 JID2021088082 14/12/2021 44  ASIABEEF

29 DID2021088084 14/12/2021 9  STAYTOON

30 DID2021088088 14/12/2021 3  NATUREPLUS 2ND SKIN

31 JID2021088088 14/12/2021 35  UTAMA + GAMBAR

32 D112021088089 14/12/2021 30  Roti Sagu "MEKAR"

33 DID2021088089 14/12/2021 3  Yein&Young

34 DID2021088090 14/12/2021 3  DZYKR (beserta lukisan logo merknya)

35 DID2021088091 14/12/2021 5  TRIMETA

36 D232021088092 14/12/2021 30  SALWA CAKE

37 D102021088093 14/12/2021 30  Jabani + logo

38 JID2021088095 14/12/2021 41  CAI HONG

39 DID2021088098 14/12/2021 25  AVICENNA

40 D232021088099 14/12/2021 29  RAJAWALI

41 DID2021088100 14/12/2021 29  BANDENG Kencono dan Lukisan

42 DID2021088101 14/12/2021 18  Oely

43 D102021088103 14/12/2021 30  CAK GEPROT + LOGO

44 DID2021088104 14/12/2021 25  LENARA

45 DID2021088105 14/12/2021 12  TREK
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46 DID2021088106 14/12/2021 30  Parvez

47 JID2021088107 14/12/2021 35  AVICENNA

48 DID2021088108 14/12/2021 7  GH  Good Hand

49 J112021088108 14/12/2021 41  Scan Creative

50 D102021088109 14/12/2021 29  TOMBO LUWE + LOGO

51 JID2021088109 14/12/2021 38  AVICENNA

52 JID2021088110 14/12/2021 43  RASA KAMPOENG 99

53 JID2021088112 14/12/2021 35  KCG

54 D232021088114 14/12/2021 5  BAWI DAYAK

55 DID2021088186 14/12/2021 30  Herbora tea

56 DID2021088209 14/12/2021 29  KRIUK KRES

57 DID2021088222 14/12/2021 30  KRONJU

58 D242021088436 15/12/2021 30  Pawon Pengsong

59 DID2021088740 15/12/2021 30  Garasi - House of Coffee

60 DID2021088766 16/12/2021 11  ABENI

61 DID2021088767 16/12/2021 7  ARBA

62 DID2021088768 16/12/2021 29  Barong

63 DID2021088769 16/12/2021 25  TetUli

64 DID2021088770 16/12/2021 25  Rephatious

65 DID2021088771 16/12/2021 9  RUCM

66 DID2021088772 16/12/2021 3  Macantik

67 JID2021088773 16/12/2021 43  GUBUG DESA + Lukisan

68 DID2021088774 16/12/2021 30  Yumn Bakery + Lukisan
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69 DID2021088775 16/12/2021 25, 28  Cheeky Chompers

70 DID2021088776 16/12/2021 16  Yumn Bakery + Lukisan

71 JID2021088777 16/12/2021 35  Yumn Bakery + Lukisan

72 JID2021088778 16/12/2021 43  RUMAH MAKAN IBU HAJI AMINAH
CIJANTUNG PURWAKARTA

73 J162021088779 16/12/2021 43  RaKenz Fried Chicken + Lukisan

74 DID2021088780 16/12/2021 5  LaTiz

75 D242021088781 16/12/2021 1  POTGRO

76 DID2021088782 16/12/2021 25  D68 SPORTS

77 D242021088783 16/12/2021 29  PAWON INAK - INAK

78 D242021088784 16/12/2021 29  Rengik

79 DID2021088785 16/12/2021 7  UXG

80 JID2021088786 16/12/2021 35  PT. DEWI SHRI FARMINDO

81 DID2021088787 16/12/2021 9  natta.id (natta dot id )

82 DID2021088789 16/12/2021 3  LABAÈCA

83 D242021088790 16/12/2021 30  MAYANG KENCAK

84 DID2021088791 16/12/2021 3  KAY

85 JID2021088792 16/12/2021 44  PT. DEWI SHRI FARMINDO

86 JID2021088793 16/12/2021 35  SIT & CO

87 DID2021088794 16/12/2021 3  REPLY 20

88 JID2021088795 16/12/2021 41  ELESIA + LOGO

89 JID2021088796 16/12/2021 40  Dzaki Jahit

90 DID2021088797 16/12/2021 25  SD WEAR

91 DID2021088798 16/12/2021 3  LUNOAR
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92 D242021088799 16/12/2021 3  Ma'me

93 DID2021088800 16/12/2021 5  Slimcap

94 DID2021088801 16/12/2021 25  LiONEL nama anak

95 DID2021088802 16/12/2021 29  YARIYOO

96 DID2021088837 16/12/2021 29  WARKER

97 JID2021088838 16/12/2021 44  eye's studio

98 DID2021088839 16/12/2021 5  PKB-6

99 JID2021088840 16/12/2021 41  ADVANZOOM

100 DID2021088841 16/12/2021 30  KEPUTREN

101 DID2021088843 16/12/2021 30  SoPure stevia

102 JID2021088844 16/12/2021 43  Ketoprak Crispy

103 DID2021088845 16/12/2021 16, 18, 35, 21, 41, 25,
14  Mission Power

104 D222021088846 16/12/2021 3  nahda farsi

105 DID2021088847 16/12/2021 8  Logo SKT

106 DID2021088848 16/12/2021 9  BDO

107 JID2021088849 16/12/2021 41  KERJAINPLIS

108 DID2021088850 16/12/2021 30  WELL'S + LUKISAN

109 JID2021088851 16/12/2021 41  PILATES RE BAR

110 DID2021088852 16/12/2021 30  coffeelenong

111 DID2021088853 16/12/2021 30  KF Bakery

112 DID2021088854 16/12/2021 30  MELEJIT

113 D242021088855 16/12/2021 29  Jamur Sasak

114 DID2021088855 16/12/2021 3  NENEKMOYANG69
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115 JID2021088856 16/12/2021 43  Tharra Catering

116 DID2021088857 16/12/2021 30  SAJABINA

117 DID2021088858 16/12/2021 1  BIO ALAMANDA

118 JID2021088859 16/12/2021 41  MONOPLEX + KARAKTER HURUF NON
LATIN

119 DID2021088860 16/12/2021 1  PUPUK ORGANIK CAIR BHUMIKU

120 DID2021088862 16/12/2021 16, 18, 35, 21, 41, 25,
14  Agen Rahasia

121 DID2021088863 16/12/2021 1  PUPUK ORGANIK PADAT (Bio-Slurry)
BHUMIKU

122 DID2021088864 16/12/2021 30  LA RICHE

123 DID2021088865 16/12/2021 3  ANITAA

124 DID2021088866 16/12/2021 10  SLIM FIT

125 JID2021088867 16/12/2021 43  KEDAI BABE

126 DID2021088868 16/12/2021 30  UDIN SOFIAN

127 DID2021088870 16/12/2021 17  SLIMBIOSIS

128 JID2021088871 16/12/2021 44  Flowelys

129 DID2021088873 16/12/2021 25  HALOBOSS

130 D222021088875 16/12/2021 3  NAHDA BEAUTY + LOGO

131 DID2021088876 16/12/2021 30  Rumah Kita

132 DID2021088877 16/12/2021 4  NOSZ

133 DID2021088878 16/12/2021 3  MEGA SKIN

134 DID2021088879 16/12/2021 16, 35, 41, 9  Sholehah Story

135 DID2021088880 16/12/2021 3  KHAFA Glow & Grow + Lukisan

136 DID2021088881 16/12/2021 8  MadJPN

137 DID2021088882 16/12/2021 25  KAYYISA
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138 DID2021088883 16/12/2021 25  GINOVA

139 DID2021088884 16/12/2021 3  SAKINA BEAUTY

140 DID2021088885 16/12/2021 5  X-tranil

141 DID2021088886 16/12/2021 12  MOLIS

142 DID2021088887 16/12/2021 25  true:megabenz

143 DID2021088888 16/12/2021 17  VIRAL

144 DID2021088889 16/12/2021 29  LUCKY BANANA KING

145 DID2021088890 16/12/2021 31  BENIH PADI SUPER DEMPO

146 DID2021088891 16/12/2021 3  MAUV DAN LOGO

147 JID2021088892 16/12/2021 43  Kopi Selawase

148 DID2021088893 16/12/2021 30  Arkstreetfood

149 JID2021088894 16/12/2021 35  LA - MODE

150 DID2021088895 16/12/2021 30  ENDHES

151 DID2021088896 16/12/2021 31  BK Florist

152 DID2021088897 16/12/2021 29  Mentai Ni

153 DID2021088899 16/12/2021 12  TDX RACING

154 JID2021088900 16/12/2021 44  DJAKARTA SALON

155 DID2021088901 16/12/2021 25  VULANA

156 DID2021088902 16/12/2021 9  solar quest + logo

157 JID2021088902 16/12/2021 35  plazafauna : suatu penamaan.

158 D102021088903 16/12/2021 29  PECAH TELUR SNACK + LUKISAN

159 JID2021088904 16/12/2021 35  THE RIDESHOP + LOGO

160 JID2021088905 16/12/2021 40  ESWAY
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161 DID2021088906 16/12/2021 1  ALITURA ORGANICS BALI

162 DID2021088907 16/12/2021 30  RAHMASYAH84

163 DID2021088909 16/12/2021 30  Bun's Kitchen

164 DID2021088944 16/12/2021 29  MM Dian

165 JID2021088945 16/12/2021 35  PLASTORE

166 DID2021088946 16/12/2021 25  Griya Saffina

167 JID2021088947 16/12/2021 42  AdaKita + Logo

168 JID2021088948 16/12/2021 41  QM Academy

169 DID2021088949 16/12/2021 20  b u d s i e . c o + Lukisan/Gambar

170 JID2021088950 16/12/2021 41  INDONESIAN HORSE LOVERS

171 JID2021088951 16/12/2021 43  Titik Balik

172 DID2021088952 16/12/2021 30  kajojo snack cimahi

173 JID2021088953 16/12/2021 43  Dapur Laminda

174 DID2021088954 16/12/2021 16, 36, 41, 45  SYAMEELA

175 JID2021088955 16/12/2021 35  Nasi Kulit Mak Judes: suatu penamaan.

176 JID2021088956 16/12/2021 40  solar quest + logo

177 DID2021088957 16/12/2021 30  KENCRIS

178 DID2021088958 16/12/2021 18  ASRI + LOGO

179 DID2021088959 16/12/2021 25  RACEWOXX & LOGO

180 DID2021088960 16/12/2021 30  Bajakah

181 DID2021088961 16/12/2021 30  SEMANGKA MERAH

182 DID2021088962 16/12/2021 30  De’Ris Cake & Cookies

183 DID2021088963 16/12/2021 29  ZAHHAB
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184 DID2021088964 16/12/2021 25  ZARAZU

185 JID2021088965 16/12/2021 42  FARMAZI + LOGO

186 JID2021088966 16/12/2021 44  MYLTA AESTHETIC CLINIC + LOGO

187 JID2021088967 16/12/2021 35  SUBUR MAS + LUKISAN

188 JID2021088968 16/12/2021 38  FARMAZI + LOGO

189 DID2021088969 16/12/2021 25  BELLUS CONSOLATORIA

190 DID2021088970 16/12/2021 3  Ailes Skincare. Redifining Your Beauty

191 JID2021088971 16/12/2021 41  RACEWOXX & LOGO

192 DID2021088972 16/12/2021 30  CAP POHON KACANG KUNING & Logo

193 DID2021088973 16/12/2021 35, 43, 30  POSIN BAKERY & CAFE

194 DID2021088975 16/12/2021 25  Aryu Omah Rajut

195 DID2021088976 16/12/2021 30  Eltifa Cakery

196 DID2021088977 16/12/2021 29  Ragiel Jaya

197 DID2021088978 16/12/2021 11  MAXX

198 DID2021088980 16/12/2021 5  GLUCOSMART

199 JID2021088981 16/12/2021 44  APOTEK MORISS

200 DID2021088982 16/12/2021 3  GHYN

201 DID2021088983 16/12/2021 3  Joy Clean 77

202 DID2021088984 16/12/2021 3  FENG SHUI

203 DID2021088985 16/12/2021 9  LOGO

204 D172021088986 16/12/2021 29  TIMITEK

205 DID2021088987 16/12/2021 9  Logo

206 DID2021088988 16/12/2021 29  Prasna
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207 DID2021088989 16/12/2021 30  Our Herb

208 DID2021088990 16/12/2021 29  Good Nuts co. all natural

209 DID2021088991 16/12/2021 30  D'ranran Kitchen

210 DID2021088992 16/12/2021 7  INRay

211 DID2021088993 16/12/2021 18  PESSAT

212 DID2021088994 16/12/2021 11  ACEBEAM

213 DID2021088995 16/12/2021 20  AMAZING

214 J222021088996 16/12/2021 35  Jogjesmart

215 JID2021088997 16/12/2021 43  R SAPAGODOS

216 JID2021088998 16/12/2021 35  LOGO

217 DID2021088999 16/12/2021 25  ELSAMARA

218 DID2021089000 16/12/2021 20  SKT

219 DID2021089001 16/12/2021 9  OKE

220 DID2021089002 16/12/2021 29  MARBONI

221 JID2021089003 16/12/2021 39  LOGO

222 JID2021089063 16/12/2021 35  LUBRENE

223 JID2021089064 16/12/2021 44  Ailes Skincare. Redifining Your Beauty

224 DID2021089065 16/12/2021 30  SR SUMBER RIZKI

225 DID2021089066 16/12/2021 9  VIRTU DIGILAB

226 JID2021089067 16/12/2021 41  INVESTOR CERDAS

227 JID2021089068 16/12/2021 35  Rudutz

228 DID2021089069 16/12/2021 7  GaudiTech + LOGO

229 DID2021089070 16/12/2021 1  KAO VISCO TOP
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230 DID2021089071 16/12/2021 25  MAZIA LOOK

231 DID2021089122 16/12/2021 3  Rglowskin

232 JID2021089126 16/12/2021 35  Rumah Raudhoh

233 DID2021089127 16/12/2021 36, 9  KREDIKU

234 DID2021089128 16/12/2021 6  TDX

235 JID2021089132 16/12/2021 41  DOREMI LAND

236 DID2021089133 16/12/2021 16  Mobile Maslahah bank bjb syariah

237 DID2021089134 16/12/2021 9  IBENCORP

238 DID2021089135 16/12/2021 25, 10  BUNNY

239 DID2021089143 16/12/2021 5  NUDICREAM

240 DID2021089144 16/12/2021 30  BWI Indramayu

241 DID2021089147 16/12/2021 9  mobile maslahah bjb syariah

242 DID2021089150 16/12/2021 16  mobile maslahah bank bjb syariah

243 JID2021089226 16/12/2021 43  GYF-BOX (Grab Your Food in Box)

244 DID2021089241 17/12/2021 9  BAKER ST.

245 DID2021089242 17/12/2021 29  Kacang Jumbo

246 JID2021089243 17/12/2021 45  Style Lease

247 DID2021089244 17/12/2021 29  Kebab Kemebul

248 JID2021089245 17/12/2021 35  Meta Fiscale

249 JID2021089246 17/12/2021 36  SRIBUU + Logo

250 DID2021089248 17/12/2021 32  daebuck

251 D242021089249 17/12/2021 29  CAPI PETE

252 D242021089250 17/12/2021 30  SAMBAL MANCING
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253 D242021089251 17/12/2021 29  KHANGEN GORENGAN

254 JID2021089252 17/12/2021 41  Literadisa

255 D222021089253 17/12/2021 14  DgwooD

256 D242021089254 17/12/2021 30  Lumpia Gajah Mada

257 D222021089255 17/12/2021 30  DLAVITO

258 D222021089256 17/12/2021 24  Tinnaris

259 D222021089257 17/12/2021 32  DAHITSA 69

260 D222021089258 17/12/2021 30  Azarine Cookie

261 D222021089259 17/12/2021 30  Dapur Wiliarda

262 D242021089260 17/12/2021 31  MAPAN

263 JID2021089261 17/12/2021 43  BAKMI SIANTAR LINA KARTIKA

264 JID2021089263 17/12/2021 37  MAVAGRA

265 D222021089264 17/12/2021 30  Her Jo`s Home Made

266 DID2021089265 17/12/2021 25  ivaniar.id

267 JID2021089266 17/12/2021 43  BATAGOR & SIOMAY KINGSLEY

268 JID2021089267 17/12/2021 43  Premium Seafood ( Cita Rasa Premium
dengan Harga Pinggiran )

269 D222021089268 17/12/2021 25  SURYA SM CLOTH

270 J222021089269 17/12/2021 35  RARA URBAN FARM

271 D242021089270 17/12/2021 30  TRIGOSA

272 DID2021089272 17/12/2021 9  Beverly's Secret

273 DID2021089273 17/12/2021 25  Beverly's Secret

274 JID2021089274 17/12/2021 35  Beverly's Secret

275 JID2021089275 17/12/2021 43  Diskusi Rasa
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276 JID2021089276 17/12/2021 38  Beverly's Secret

277 JID2021089277 17/12/2021 42  Beverly's Secret

278 D242021089278 17/12/2021 29  PUNTIIIQ

279 DID2021089279 17/12/2021 9  Memory Ghost

280 DID2021089280 17/12/2021 5  Dauyah Dedrink

281 DID2021089281 17/12/2021 16   MyDOVI

282 DID2021089282 17/12/2021 5  PollenQ

283 J222021089322 17/12/2021 35  CLeOSA

284 DID2021089323 17/12/2021 28  MODERU

285 D242021089324 17/12/2021 21  SUWENDA PROJECT

286 DID2021089325 17/12/2021 30  d'MiaSweet

287 D222021089326 17/12/2021 30  MAKLERZZZ

288 D222021089327 17/12/2021 3  Shine

289 D222021089328 17/12/2021 29  PUTRI MANGGAL

290 DID2021089329 17/12/2021 30  Dapoer Ceu’ Fia

291 DID2021089330 17/12/2021 5  YOOW

292 D222021089331 17/12/2021 30  MANROE

293 D242021089332 17/12/2021 30  Temy Gift

294 DID2021089333 17/12/2021 21  FINE PLAST

295 JID2021089333 17/12/2021 43  NYONYA NG + LOGO

296 D222021089333 17/12/2021 29  RIZANO

297 JID2021089334 17/12/2021 35, 44  DMC Dharmawangsa Medical Center

298 JID2021089335 17/12/2021 43  MY SWING & BAR + logo
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299 D102021089336 17/12/2021 9  THE TITTANS

300 DID2021089338 17/12/2021 30  LITTLE NG + LOGO

301 D222021089339 17/12/2021 30  BU MINAH

302 D242021089340 17/12/2021 30  Hanis Chips

303 D222021089341 17/12/2021 18  I2N HANDMADE

304 DID2021089342 17/12/2021 30  GOTRI BAKERY

305 D222021089342 17/12/2021 30  MAEDA SNACK

306 DID2021089343 17/12/2021 26  FASHION SOURCE

307 DID2021089344 17/12/2021 10  VIVENT

308 DID2021089345 17/12/2021 9  GOLDENSEA

309 DID2021089346 17/12/2021 29  CSFI + Logo

310 JID2021089347 17/12/2021 39  BBR Logistics We Are Moving With You + Logo

311 J222021089348 17/12/2021 35  Nuaris

312 DID2021089349 17/12/2021 1  REDX

313 D222021089350 17/12/2021 30  SRAWUNG TENTREM

314 DID2021089350 17/12/2021 9  GreatSun

315 DID2021089351 17/12/2021 3  SANUR BODYCARE

316 DID2021089352 17/12/2021 26  FASHION SOURCE

317 J222021089353 17/12/2021 43  mpo` Atik

318 DID2021089354 17/12/2021 17  REDX

319 JID2021089355 17/12/2021 44  EXISTENSI

320 JID2021089356 17/12/2021 41, 45  ZHENFOZONG

321 DID2021089357 17/12/2021 10  fedoraMED
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322 D222021089358 17/12/2021 14  ArtDisa

323 JID2021089359 17/12/2021 35  fedoraMED

324 D102021089360 17/12/2021 29  Ballentine

325 DID2021089361 17/12/2021 3  arisca

326 JID2021089362 17/12/2021 44  fedoraMED

327 DID2021089363 17/12/2021 26  Braid for the People

328 DID2021089364 17/12/2021 31  REDX

329 JID2021089365 17/12/2021 35  My Little Owlets

330 DID2021089366 17/12/2021 30  aromaleuser

331 JID2021089367 17/12/2021 35  ngawarung

332 DID2021089368 17/12/2021 25, 14  DUANE

333 DID2021089369 17/12/2021 29  MAHYAR

334 DID2021089370 17/12/2021 7  RedoxMaster

335 DID2021089371 17/12/2021 3, 26  Rast A fri

336 DID2021089373 17/12/2021 3  Beatus Skincare

337 DID2021089374 17/12/2021 5  Relyntea

338 DID2021089375 17/12/2021 3  TREATBAR

339 DID2021089376 17/12/2021 11  RedoxMaster

340 JID2021089377 17/12/2021 41, 45  KASOGATAN

341 DID2021089378 17/12/2021 9  GrandShine

342 DID2021089379 17/12/2021 30  RAOSS

343 DID2021089381 17/12/2021 3, 26  Rast A fri

344 DID2021089382 17/12/2021 29  CINDOMATO
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345 D222021089382 17/12/2021 30  LinChips

346 JID2021089383 17/12/2021 42  MARAJAKI

347 D222021089384 17/12/2021 18  sichantiq

348 DID2021089385 17/12/2021 20  KRIYA ISI SURAKARTA

349 DID2021089386 17/12/2021 16  Maze

350 D222021089387 17/12/2021 24  HAIIPIE

351 DID2021089388 17/12/2021 25  SKYBOY

352 J222021089389 17/12/2021 35  OMAH KAYU

353 DID2021089390 17/12/2021 9  MIBO

354 J222021089391 17/12/2021 35  Saybuni

355 DID2021089392 17/12/2021 3  agape

356 D222021089393 17/12/2021 30  RUKUN KARUNIA

357 DID2021089394 17/12/2021 3  KEI LUX

358 JID2021089396 17/12/2021 35  OSCAIL

359 D222021089397 17/12/2021 30  Siwang Mpok Fie

360 JID2021089398 17/12/2021 35  SKINMEE

361 JID2021089399 17/12/2021 43  CATAMARAN

362 JID2021089400 17/12/2021 35  AladinMall

363 DID2021089401 17/12/2021 25  BEARBUL

364 JID2021089402 17/12/2021 35  BEARBUL

365 D222021089403 17/12/2021 30  WONBI

366 JID2021089404 17/12/2021 35  Dian Optical

367 JID2021089405 17/12/2021 41  BEARBUL
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368 JID2021089406 17/12/2021 43  BEARBUL

369 DID2021089407 17/12/2021 3  Moisthetic

370 D222021089408 17/12/2021 29  Gajah Polah

371 DID2021089409 17/12/2021 25  JOLIFE

372 D222021089410 17/12/2021 25  WIDYA Tatik

373 D222021089411 17/12/2021 25  DAMAI LANGIT

374 JID2021089412 17/12/2021 41  KLUB DOBERMANN INDONESIA

375 D222021089413 17/12/2021 30  Dapur Dasa

376 D222021089414 17/12/2021 24  NIKI NIKU

377 DID2021089415 17/12/2021 9  Paasaar

378 DID2021089416 17/12/2021 3  SKIN WISH

379 DID2021089417 17/12/2021 9  JADEN

380 JID2021089418 17/12/2021 38  AladinMall

381 J222021089419 17/12/2021 40  MODISTE SEKARJATI

382 JID2021089420 17/12/2021 35  OLLASHOPPINGDEPOK

383 DID2021089421 17/12/2021 25  ARIANAMADANI_

384 D222021089422 17/12/2021 32  GRENGSENG

385 D222021089423 17/12/2021 30  Ciasto

386 JID2021089424 17/12/2021 42  AladinMall

387 D222021089425 17/12/2021 29  Cap Beruang Lapar

388 DID2021089426 17/12/2021 9  SIBIRU DAN LUKISAN.

389 DID2021089427 17/12/2021 20  SINAR SARI

390 JID2021089428 17/12/2021 35  Dian Kacamata
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391 DID2021089429 17/12/2021 20  Komang Mudita

392 JID2021089430 17/12/2021 43  D'Noeng Catering & Snacks

393 DID2021089431 17/12/2021 25  VEEOLA

394 JID2021089432 17/12/2021 35  SINAR SARI

395 JID2021089433 17/12/2021 43  ARRAIHAN

396 JID2021089434 17/12/2021 42  KREAFITS

397 DID2021089435 17/12/2021 20  Kingdom Royale

398 JID2021089436 17/12/2021 43  VICTORY CHICKEN

399 J082021089437 17/12/2021 43  D'JO TIME

400 JID2021089438 17/12/2021 37  Sulawesi Terang

401 JID2021089439 17/12/2021 44  KAYANA CARE

402 DID2021089440 17/12/2021 30  Dreezel Coffee

403 JID2021089441 17/12/2021 35, 36, 42  Roojai

404 JID2021089442 17/12/2021 43  Justicia Coffee

405 DID2021089443 17/12/2021 7  IZUMI

406 D222021089444 17/12/2021 21  NangomA

407 D222021089445 17/12/2021 30  Dapoer Sweet Fresh

408 DID2021089446 17/12/2021 30  OT SERUPUT & LOGO

409 D222021089447 17/12/2021 32  Susme

410 DID2021089448 17/12/2021 9  TOBANG + logo

411 JID2021089449 17/12/2021 43  Air_es

412 D222021089450 17/12/2021 30  DWIANI

413 DID2021089451 17/12/2021 30  Lunetta
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414 D222021089453 17/12/2021 24  oasse

415 DID2021089454 17/12/2021 3, 44  WEISKEI WHITE

416 JID2021089455 17/12/2021 41  KRIYA ISI SURAKARTA

417 D222021089456 17/12/2021 32  Herbanial

418 JID2021089457 17/12/2021 43  Dreezel Coffee

419 D242021089458 17/12/2021 30  KEMBANGINGES

420 JID2021089459 17/12/2021 44  Soerojo Hospital

421 DID2021089460 17/12/2021 3  HUMAN EAU DE PARFUM

422 D222021089461 17/12/2021 29  Dapur Ning Pipit

423 D222021089462 17/12/2021 29  Dapurafif_kiTchen

424 JID2021089463 17/12/2021 44  APOTIK BERLIN

425 DID2021089465 17/12/2021 3  NON AYU

426 DID2021089466 17/12/2021 25  CAFTANESIA & Lukisan

427 JID2021089467 17/12/2021 35  RAM SHOWROOM

428 D222021089468 17/12/2021 29  Bu Tiyem

429 DID2021089470 17/12/2021 25  AIH

430 J222021089471 17/12/2021 43  Putra Boga

431 JID2021089472 17/12/2021 35  AIH STORE.ID

432 D122021089473 17/12/2021 24  BLOK' D SASIRANGAN

433 JID2021089474 17/12/2021 43  Sukayaki

434 JID2021089475 17/12/2021 42  DokterHub

435 J222021089476 17/12/2021 43  APERPOL

436 JID2021089477 17/12/2021 35  DokterHub
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437 JID2021089478 17/12/2021 44  Powerlem by Dokterkhitan.com

438 D242021089479 17/12/2021 29  MINYAK KELAPA AL WUROQI

439 DID2021089480 17/12/2021 25  BESTONI

440 D222021089480 17/12/2021 25  ALEFA

441 JID2021089481 17/12/2021 44  DokterHub

442 JID2021089482 17/12/2021 35  Sinar Bestindo

443 DID2021089483 17/12/2021 20
 GENDISS [Product By Gendiss Purwokerto -
POLYESTER STAPLE FIBER PILOW-) +
LOGO

444 D222021089484 17/12/2021 18  FamoZ

445 DID2021089484 17/12/2021 8  FIVE TIGER & DEVICE

446 J222021089485 17/12/2021 41  Rose HANDMADE

447 JID2021089486 17/12/2021 35  TOBANG + logo

448 DID2021089487 17/12/2021 25  FAYEZ

449 JID2021089488 17/12/2021 35  CAFTANESIA & Lukisan

450 JID2021089489 17/12/2021 43  HOUSE OF MOZARU

451 DID2021089490 17/12/2021 25  EZZE

452 D242021089491 17/12/2021 29  BEBUAK (BALE BUNDA AKBAR)

453 DID2021089491 17/12/2021 18, 20, 24, 12, 28  CHILDHOME

454 D222021089492 17/12/2021 30  maudong

455 D222021089493 17/12/2021 30  SWARNA

456 DID2021089494 17/12/2021 1  TZP PLUS

457 D222021089495 17/12/2021 30  Jet rinles

458 DID2021089496 17/12/2021 3  YUSF (BETTER FUTURE WITH YUSF)

459 DID2021089497 17/12/2021 3  MOMELON
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460 JID2021089498 17/12/2021 44  Eyelashcious

461 D222021089554 17/12/2021 29  Be' Wiedya

462 DID2021089555 17/12/2021 16, 35, 7, 40, 12  ADS AUTO DESIGN STYLING

463 DID2021089556 17/12/2021 34  AMOS

464 DID2021089557 17/12/2021 3  HALABO + logo

465 J222021089558 17/12/2021 42  DBERINGHARJO

466 JID2021089559 17/12/2021 41  PKM-CENTER ISI SURAKARTA

467 DID2021089560 17/12/2021 9  ABBETKAMPU

468 DID2021089561 17/12/2021 5  HALABO + logo

469 JID2021089562 17/12/2021 35  WAYSATA

470 DID2021089563 17/12/2021 30  KRUNZ CHOCOLATE

471 DID2021089564 17/12/2021 9  LXE + logo

472 D222021089564 17/12/2021 24  MINE THE LABEL

473 DID2021089565 17/12/2021 9  PERFUME REPUBLIC

474 JID2021089566 17/12/2021 42  LXE + logo

475 DID2021089567 17/12/2021 3  essensialism

476 DID2021089568 17/12/2021 25  TAXXC Logo

477 DID2021089569 17/12/2021 25  PERFUME REPUBLIC

478 JID2021089570 17/12/2021 42  Lang Tambun

479 D222021089571 17/12/2021 29  AMPATWE

480 D222021089573 17/12/2021 29  Safna food

481 DID2021089574 17/12/2021 30  Zero Mie

482 D222021089575 17/12/2021 29  Mbak Noor
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483 DID2021089576 17/12/2021 35, 29, 30  TINDLE

484 JID2021089577 17/12/2021 35  PERFUME REPUBLIC

485 JID2021089578 17/12/2021 35  UIOT

486 D222021089579 17/12/2021 14  silly

487 D222021089580 17/12/2021 30  Baker Bro

488 DID2021089581 17/12/2021 25  APARTMENT 506

489 JID2021089582 17/12/2021 41  POP ART JAKARTA + LOGO

490 JID2021089583 17/12/2021 38  PERFUME REPUBLIC

491 JID2021089584 17/12/2021 35  INDONESIA DESIGN DISTRICT

492 JID2021089585 17/12/2021 35  SUN PLAZA

493 D222021089586 17/12/2021 30  Kaulo.Yummy

494 DID2021089586 17/12/2021 29  MEXCHICKEN

495 JID2021089587 17/12/2021 42  PERFUME REPUBLIC

496 D222021089588 17/12/2021 24  Nn KAIN SHIBORI

497 JID2021089589 17/12/2021 36  SUN PLAZA

498 JID2021089590 17/12/2021 43   PERFUME REPUBLIC

499 DID2021089591 17/12/2021 7  YORKING logo

500 DID2021089592 17/12/2021 7  RHINO

501 DID2021089593 17/12/2021 11  EMEMJO

502 D222021089594 17/12/2021 29  Eldinam's

503 JID2021089595 17/12/2021 37  SUN PLAZA

504 DID2021089596 17/12/2021 29  Zero Mie

505 DID2021089597 17/12/2021 3  BABREA logo
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506 DID2021089598 17/12/2021 9  BONBON BY C&F

507 JID2021089599 17/12/2021 41  SUN PLAZA

508 D222021089600 17/12/2021 25  luluamalian

509 JID2021089601 17/12/2021 39  A Tour

510 DID2021089602 17/12/2021 25  BONBON BY C&F

511 JID2021089603 17/12/2021 43  SUN PLAZA

512 JID2021089604 17/12/2021 38  BONBON BY C&F

513 D222021089605 17/12/2021 18  Rafalsa

514 DID2021089606 17/12/2021 16  CHINTYA

515 JID2021089607 17/12/2021 42   BONBON BY C&F

516 DID2021089608 17/12/2021 3  BLSHFL

517 D222021089609 17/12/2021 24  Reza Rafi

518 JID2021089610 17/12/2021 43  BONBON BY C&F

519 D222021089611 17/12/2021 24  Maryuti

520 DID2021089611 17/12/2021 21  BIOCROIRE

521 JID2021089612 17/12/2021 43  SUNDAY KIND

522 JID2021089613 17/12/2021 37  JATIM AGUNG JABS HVAC

523 DID2021089614 17/12/2021 12  ROADEN

524 DID2021089615 17/12/2021 5  youli + huruf kanji + logo

525 D222021089616 17/12/2021 30  AYUMA TELANG

526 DID2021089617 17/12/2021 3  DHAMMIYA

527 DID2021089618 17/12/2021 1  ONDA

528 DID2021089619 17/12/2021 9  AHUA + logo
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529 JID2021089620 17/12/2021 35  LoTide

530 JID2021089621 17/12/2021 35  CreatorFi

531 D222021089622 17/12/2021 30  JENK'NIK

532 JID2021089623 17/12/2021 43  SATE SAPI PINGGIR PANTAI

533 DID2021089624 17/12/2021 30  Ryotee Bakery

534 D222021089625 17/12/2021 29  BUNDA AQILLA

535 JID2021089626 17/12/2021 35, 38, 41, 42  UNITY UniPin Community

536 D222021089627 17/12/2021 30  AREN MBAH MI

537 DID2021089628 17/12/2021 12  CALIBRE Logo

538 D222021089629 17/12/2021 18  godse

539 JID2021089630 17/12/2021 41  BATIK ART FEST ISI SURAKARTA

540 J222021089630 17/12/2021 43  MATAKUPI

541 DID2021089631 17/12/2021 17  BLACK DIAMOND

542 D222021089632 17/12/2021 3  I'M Di Hati

543 JID2021089633 17/12/2021 36  INDONESIA DESIGN DISTRICT

544 DID2021089634 17/12/2021 29  Maejin

545 DID2021089635 17/12/2021 3  Russel Aesthetic

546 DID2021089636 17/12/2021 30  INZU

547 JID2021089637 17/12/2021 41  DKV ISI SOLO

548 JID2021089638 17/12/2021 37  INDONESIA DESIGN DISTRICT

549 DID2021089639 17/12/2021 18  KonéKoné

550 DID2021089640 17/12/2021 25  DONG JIANG

551 DID2021089641 17/12/2021 16  TaniHub + Lukisan/Logo
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552 JID2021089642 17/12/2021 43  AYAM DAYAK + LOGO

553 JID2021089643 17/12/2021 35, 38, 41, 42  UNITY STUDENT WARCHIEF

554 DID2021089644 17/12/2021 30  D'SUKO SUKO

555 JID2021089645 17/12/2021 41  PUPUTAN LEGENDS VR

556 DID2021089646 17/12/2021 3  ASL AL OUD + LUKISAN

557 JID2021089647 17/12/2021 41  INDONESIA DESIGN DISTRICT

558 JID2021089648 17/12/2021 41  SENI MURNI ISI SURAKARTA

559 JID2021089649 17/12/2021 43  INDONESIA DESIGN DISTRICT

560 DID2021089650 17/12/2021 30  TALOWIE

561 JID2021089651 17/12/2021 44  temanbaikk

562 DID2021089652 17/12/2021 21  Toko Dapur

563 DID2021089654 17/12/2021 30  LOGO

564 DID2021089655 17/12/2021 16  DKV ISI SOLO

565 JID2021089656 17/12/2021 43  WDB WARTEG DESA BAHARI + LOGO

566 DID2021089657 17/12/2021 30  REMPEYEK SYAH'NA

567 DID2021089658 17/12/2021 32  FURE

568 DID2021089659 17/12/2021 35, 24  inap

569 DID2021089660 17/12/2021 28  TEMANBIKIN

570 JID2021089661 17/12/2021 35  Mobile Maslahah bank bjb syariah

571 DID2021089662 17/12/2021 16  SENI MURNI ISI SURAKARTA

572 DID2021089663 17/12/2021 5  SARI BUMI

573 JID2021089664 17/12/2021 38  Mobile Maslahah bank bjb syariah

574 JID2021089665 17/12/2021 41  PUI-PT CARE
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575 DID2021089666 17/12/2021 11  DAZZLE

576 DID2021089667 17/12/2021 20  Sphere

577 JID2021089668 17/12/2021 36  Mobile Maslahah bank bjb syariah

578 DID2021089669 17/12/2021 11  VIERNAZ

579 JID2021089670 17/12/2021 36  KINGSLAN

580 DID2021089673 17/12/2021 30  TIGRIS

581 JID2021089674 17/12/2021 35  PUI-PT CARE

582 DID2021089675 17/12/2021 3  BRIGHTME & Lukisan

583 JID2021089676 17/12/2021 35  Tokostartup

584 J152021089677 17/12/2021 35  CILANO

585 JID2021089679 17/12/2021 35  Missarito

586 JID2021089680 17/12/2021 41  KERIS FEST ISI SURAKARTA

587 DID2021089681 17/12/2021 30  Zaurah Cakies

588 DID2021089682 17/12/2021 9  Digital Futures Exchange

589 DID2021089683 17/12/2021 9  METAVERSE

590 JID2021089684 17/12/2021 36  Digital Futures Exchange

591 JID2021089685 17/12/2021 42  Digital Futures Exchange

592 JID2021089686 17/12/2021 35  BATAKULA

593 DID2021089687 17/12/2021 3  Pinkroulette

594 JID2021089688 17/12/2021 41  GHAZALIAN

595 DID2021089689 17/12/2021 9  DFX Digital Futures Exchange

596 DID2021089690 17/12/2021 18  Metaverse

597 DID2021089691 17/12/2021 21  BATAKULA
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598 DID2021089693 17/12/2021 9  CetakanKu

599 DID2021089694 17/12/2021 30  Millimala

600 JID2021089695 17/12/2021 36  DFX Digital Futures Exchange

601 DID2021089696 17/12/2021 3  Firsty

602 JID2021089697 17/12/2021 42  DFX Digital Futures Exchange

603 JID2021089698 17/12/2021 38  QUINDO

604 DID2021089700 17/12/2021 29  D'Dinda

605 DID2021089701 17/12/2021 9  DFX Digital Futures Exchange

606 DID2021089702 17/12/2021 9  LOKALKORNER + LOGO

607 JID2021089703 17/12/2021 41  SKILL ACADEMY INDONESIA

608 JID2021089704 17/12/2021 36  LOKALKORNER + LOGO

609 JID2021089705 17/12/2021 35  LOKALKORNER + LOGO

610 JID2021089706 17/12/2021 36  DFX Digital Futures Exchange

611 DID2021089707 17/12/2021 30  ANAK INDONESIA

612 DID2021089708 17/12/2021 29  ANAK INDONESIA

613 JID2021089709 17/12/2021 35  WISHTERIA & Lukisan

614 DID2021089710 17/12/2021 5  BIOMAZO

615 DID2021089711 17/12/2021 30  TUTURBHUMI + LUKISAN

616 JID2021089712 17/12/2021 43  TUTURBHUMI + LUKISAN

617 DID2021089713 17/12/2021 5  DETRI 1000

618 JID2021089714 17/12/2021 42  DFX Digital Futures Exchange

619 D152021089715 17/12/2021 3  SIRAH BEAUTY

620 DID2021089716 17/12/2021 5  HITOLIF

Halaman 28 dari 668



621 DID2021089717 17/12/2021 3  SS Shine

622 DID2021089718 17/12/2021 5  KARDIOLIV

623 DID2021089719 17/12/2021 5  DETRI 5000

624 DID2021089720 17/12/2021 5  KEMOLEAF

625 DID2021089721 17/12/2021 5  KEMOLIF

626 DID2021089722 17/12/2021 5  MORICA

627 DID2021089723 17/12/2021 3  CLEONE SKIN

628 DID2021089724 17/12/2021 5  NEOMORICA

629 DID2021089725 17/12/2021 3  ZORI

630 DID2021089727 17/12/2021 37, 11  uwt united water technologies

631 DID2021089728 17/12/2021 16  CAP GUNUNG TUNGGAL + Lukisan

632 DID2021089729 18/12/2021 30  DESA GO

633 DID2021089730 18/12/2021 30  MBOK JUHE

634 DID2021089732 18/12/2021 25  DEALLOVA

635 DID2021089733 18/12/2021 28  IEDFI'S

636 DID2021089734 18/12/2021 14  Baby Gold

637 JID2021089735 18/12/2021 35  BSF BLACK STAR FAMILY

638 DID2021089737 18/12/2021 25  DESTRO

639 DID2021089738 18/12/2021 30  SENDOKIBU

640 DID2021089739 18/12/2021 6  SJ TRUSS

641 JID2021089740 18/12/2021 43  Kopine Kancaku

642 DID2021089741 18/12/2021 3  Hubba Skin

643 DID2021089742 18/12/2021 9  D-BANK PRO + Logo
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644 DID2021089743 18/12/2021 14  D-BANK PRO + Logo

645 DID2021089744 18/12/2021 16  D-BANK PRO + Logo

646 DID2021089745 18/12/2021 21  D-BANK PRO + Logo

647 DID2021089746 18/12/2021 27  AL HARAMEEN

648 DID2021089747 18/12/2021 18  D-BANK PRO + Logo

649 DID2021089748 18/12/2021 25  D-BANK PRO + Logo

650 JID2021089749 18/12/2021 35  LEVEL TREE  + KARAKTER CHINESE &
Lukisan/Logo

651 J222021089750 18/12/2021 35  DA'IM

652 JID2021089751 18/12/2021 35  D-BANK PRO + Logo

653 DID2021089752 18/12/2021 12  TDX ULTIMATE RACING PERFORMANCE
TECHNOLOGY & LOGO

654 DID2021089753 18/12/2021 3  Cap Bola Bulan

655 JID2021089754 18/12/2021 36  D-BANK PRO + Logo

656 JID2021089755 18/12/2021 42  D-BANK PRO + Logo

657 D222021089756 18/12/2021 25  sabin

658 DID2021089757 18/12/2021 30  BAKERRUE

659 DID2021089758 18/12/2021 9  YMH oem & LOGO

660 DID2021089759 18/12/2021 30  TEEROTI

661 DID2021089790 18/12/2021 6  CBIES & Logo

662 DID2021089791 18/12/2021 12  CBIES & Logo

663 JID2021089792 18/12/2021 35  BASED by Basil

664 D222021089794 18/12/2021 3  Zeida

665 D102021089795 18/12/2021 30  AZAM ARRAYYAN

666 J222021089796 18/12/2021 35  foca
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667 D102021089797 18/12/2021 30  TRISUKA

668 D102021089798 18/12/2021 30  RUMAH EMAS AQUEEN AL JUNA

669 D102021089799 18/12/2021 30  ZAHFI + LOGO

670 DID2021089800 18/12/2021 9  HKRETI & Lukisan

671 JID2021089801 18/12/2021 35  B Y T

672 DID2021089802 18/12/2021 18  B Y T

673 JID2021089803 18/12/2021 35  REN HE SCALE

674 JID2021089804 18/12/2021 35  DAIJIN

675 DID2021089806 18/12/2021 25  POETRY KIDS & Lukisan

676 JID2021089807 18/12/2021 35  POETRY KIDS & Lukisan

677 DID2021089808 18/12/2021 29  bos daging

678 JID2021089809 18/12/2021 35  YOUTA

679 JID2021089811 18/12/2021 41  Ruangkala

680 DID2021089812 18/12/2021 25  ELLEEZA & Lukisan

681 JID2021089813 18/12/2021 35  KHARISMA TIMOR : daya tarik timur.

682 DID2021089814 18/12/2021 9  Lummo

683 JID2021089815 18/12/2021 39  OnJob.id

684 JID2021089816 18/12/2021 35  Lummo

685 JID2021089817 18/12/2021 36  Lummo

686 JID2021089818 18/12/2021 38  Lummo

687 JID2021089819 18/12/2021 42  Lummo

688 DID2021089820 18/12/2021 9  Lummo by BeeGroup

689 JID2021089821 18/12/2021 35  SATU DENTAL UNTUK SEMUA
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690 JID2021089822 18/12/2021 35  Lummo by BeeGroup

691 JID2021089823 18/12/2021 36  Lummo by BeeGroup

692 JID2021089824 18/12/2021 38  Lummo by BeeGroup

693 JID2021089825 18/12/2021 42  Lummo by BeeGroup

694 JID2021089826 18/12/2021 44  SATU DENTAL UNTUK SEMUA

695 DID2021089827 18/12/2021 9  Lummo SHOP

696 JID2021089828 18/12/2021 35  Lummo SHOP

697 DID2021089829 18/12/2021 19  VERSATU + Lukisan/Logo

698 JID2021089830 18/12/2021 36  Lummo SHOP

699 DID2021089831 18/12/2021 3  GRADE'A

700 JID2021089832 18/12/2021 38  Lummo SHOP

701 JID2021089833 18/12/2021 42  Lummo SHOP

702 DID2021089835 18/12/2021 2  VERSATU + Lukisan/Logo

703 DID2021089836 18/12/2021 3  GLOWING SKIN IS GLOSKIN

704 DID2021089837 18/12/2021 3  MQB MUSTIKA QUEEN BEAUTY & Lukisan

705 DID2021089838 18/12/2021 5  SPIRITON

706 DID2021089839 18/12/2021 34  GABANA

707 DID2021089840 18/12/2021 3  GLOSKIN BEAUTY

708 DID2021089841 18/12/2021 30  TRISPY

709 DID2021089842 18/12/2021 5  DRKLIN

710 D152021089844 18/12/2021 29  AyGep-RX

711 DID2021089845 18/12/2021 3  Scentica

712 DID2021089846 18/12/2021 29  Fizalien Food
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713 JID2021089847 18/12/2021 43  MIE PANGSIT KHIAU KU LING SELAT
PANJANG

714 JID2021089848 18/12/2021 36  SHARIA GREEN LAND

715 DID2021089849 18/12/2021 30  PAKDE MAR

716 DID2021089850 18/12/2021 1, 40  Tirtanium

717 DID2021089851 18/12/2021 30  BOHAY BAROKAH

718 DID2021089852 18/12/2021 32  btfl.

719 JID2021089853 18/12/2021 43  BROADWAY

720 DID2021089854 18/12/2021 3  KUNAI

721 DID2021089855 18/12/2021 25  Erlyssa

722 DID2021089856 18/12/2021 34  PUFF BAR

723 JID2021089858 18/12/2021 35  PUFF BAR

724 DID2021089859 18/12/2021 30  POLYGUMMY + LOGO

725 DID2021089860 18/12/2021 29  POLYGUMMY + LOGO

726 JID2021089861 18/12/2021 43  Surya Ratu Corporate

727 DID2021089862 18/12/2021 30  Nataria

728 DID2021089863 18/12/2021 3  Canasa Beauty

729 DID2021089864 18/12/2021 30  SI MANJA

730 DID2021089865 18/12/2021 14  FLAMAHR

731 DID2021089866 18/12/2021 30  NEMO + LUKISAN

732 DID2021089867 18/12/2021 2  ERASOL PRO

733 DID2021089868 18/12/2021 1  ERASOL

734 DID2021089869 18/12/2021 18  FELIA RAJUT

735 DID2021089870 18/12/2021 5  RAMUAYU
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736 JID2021089871 18/12/2021 36  BINTARO CREATIVE VILLAGE

737 JID2021089872 18/12/2021 41  BINTARO CREATIVE VILLAGE

738 JID2021089873 18/12/2021 43  BINTARO CREATIVE VILLAGE

739 JID2021089874 18/12/2021 38  Tokostartup

740 DID2021089875 18/12/2021 3  ZAQ + LOGO

741 JID2021089876 18/12/2021 35  CREATIVO

742 JID2021089877 18/12/2021 36  CREATIVO

743 DID2021089878 18/12/2021 5  LIPSOM

744 DID2021089879 18/12/2021 3  LUVMIER & LUKISAN

745 DID2021089880 19/12/2021 25  midnight alley

746 JID2021089881 19/12/2021 35  TRENDS AUTO

747 DID2021089882 19/12/2021 25  LAYTER

748 JID2021089883 19/12/2021 35  LUVMIER & LUKISAN

749 DID2021089885 19/12/2021 3  EARTHGANIC & LUKISAN

750 D222021089886 19/12/2021 3  Hay Glow Beauty

751 J222021089887 19/12/2021 41  Rumah Sekolah

752 DID2021089888 19/12/2021 29  GOMUNO

753 DID2021089889 19/12/2021 29  MANIAM

754 JID2021089890 19/12/2021 35  EARTHGANIC & LUKISAN

755 DID2021089903 19/12/2021 5  TEHFIBER

756 JID2021089905 19/12/2021 41  GO CUAN

757 JID2021089906 19/12/2021 35  EUNOIA

758 DID2021089908 19/12/2021 29  BAKSO SOELTAN DJAWA
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759 DID2021089909 19/12/2021 30  BAKSO SOELTAN DJAWA

760 JID2021089910 19/12/2021 43  BAKSO SOELTAN DJAWA

761 DID2021089911 19/12/2021 3  wonder beauty

762 DID2021089912 19/12/2021 3  MoBy + Logo

763 JID2021089915 19/12/2021 43  CUT BIT

764 DID2021089917 19/12/2021 5  GOWASH

765 DID2021089918 19/12/2021 12  ELIT

766 DID2021089919 19/12/2021 9  GUARD U

767 JID2021089920 19/12/2021 41  WINDY LAND

768 JID2021089922 19/12/2021 42  Tokostartup

769 DID2021089923 19/12/2021 30  EATZY

770 JID2021089924 19/12/2021 40  EATZY

771 JID2021089925 19/12/2021 43  EATZY

772 DID2021089926 19/12/2021 28  HY.KADOKU

773 DID2021089927 19/12/2021 9  Fire Lost

774 DID2021089928 19/12/2021 3  PT. Akmal Innovation & Technology + Logo

775 JID2021089929 19/12/2021 42  EUNOIA

776 JID2021089930 19/12/2021 45  Tokostartup

777 DID2021089931 19/12/2021 2  REFLECTO

778 DID2021089932 19/12/2021 17  REFLECTO

779 DID2021089934 19/12/2021 19  REFLECTO

780 DID2021089935 19/12/2021 19  NAKEDSTONE

781 DID2021089979 20/12/2021 24  AHADYA
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782 DID2021089982 20/12/2021 29  Zafa Foods

783 DID2021089983 20/12/2021 21  GIGLE

784 DID2021089984 20/12/2021 9, 42  NEFTiLAND

785 D242021089985 20/12/2021 5  Mulen Meres

786 DID2021089986 20/12/2021 9  DOLPHIN

787 DID2021089987 20/12/2021 25  NORTH KING

788 DID2021089988 20/12/2021 3  PONY PETS

789 DID2021089989 20/12/2021 31  ADDICTION We Go Further for Pets & Lukisan

790 DID2021089990 20/12/2021 25  BETHA CRAFT

791 DID2021089991 20/12/2021 25  FIORENTINO GRAZIANO & LOGO

792 D242021089992 20/12/2021 14  Mor & Mor PEARLS

793 DID2021089992 20/12/2021 19  Nano Star

794 DID2021089993 20/12/2021 30  Al-Aqso Honey Bee

795 D152021089994 20/12/2021 32  BJM

796 D222021089995 20/12/2021 3  Macfin

797 DID2021089996 20/12/2021 24  Nauris Collection

798 DID2021089997 20/12/2021 29  CITRA RASA

799 DID2021089998 20/12/2021 18  ALBT INC

800 DID2021089999 20/12/2021 5  DWIPO TRIMADESS

801 D222021090000 20/12/2021 32  Kedai S.Top

802 DID2021090001 20/12/2021 43, 30  KOOL PAT

803 D242021090002 20/12/2021 30  KUPI JEBAG GAWAH SENARU LOMBOK

804 DID2021090003 20/12/2021 3  Fallen Beauty
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805 JID2021090004 20/12/2021 43  BEACH ROAD CAFE PIZZERIA BAR

806 DID2021090005 20/12/2021 9  zoom

807 JID2021090006 20/12/2021 43  NUMINUM

808 DID2021090007 20/12/2021 30  ANGKRINGAN JAHE MERAH + LUKISAN

809 DID2021090008 20/12/2021 5  AUSTRALIA'S PRIDE & LUKISAN

810 JID2021090009 20/12/2021 37  Nano Star

811 DID2021090011 20/12/2021 25  KinaraScarves + Logo

812 DID2021090012 20/12/2021 29  LM

813 DID2021090013 20/12/2021 25  INEN SIGNATURE

814 D242021090014 20/12/2021 30  KAKILA

815 JID2021090015 20/12/2021 43  MILK & MADU GROUP

816 JID2021090016 20/12/2021 36  COINVEST

817 JID2021090017 20/12/2021 42  zoom

818 DID2021090019 20/12/2021 29, 30  PlanTable (stylized)

819 DID2021090020 20/12/2021 25  DearKinara + Logo

820 DID2021090021 20/12/2021 25  HAZHA

821 DID2021090022 20/12/2021 30  KINARYA Logo

822 JID2021090023 20/12/2021 35  AUSTRALIA'S PRIDE & LUKISAN

823 DID2021090023 20/12/2021 9, 44  Clinutri

824 DID2021090024 20/12/2021 9  COINVEST

825 DID2021090025 20/12/2021 18  EMRUSS CRAFT

826 DID2021090026 20/12/2021 29, 30  Plantable (in Korean Characters)

827 JID2021090027 20/12/2021 35  COINVEST
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828 DID2021090028 20/12/2021 35, 29  AYAM GORENG BOROBUDUR

829 JID2021090029 20/12/2021 42  SIPGas

830 JID2021090030 20/12/2021 35  KINARYA Logo

831 JID2021090031 20/12/2021 38  COINVEST

832 DID2021090033 20/12/2021 9  SWIMPRO

833 JID2021090034 20/12/2021 40  KINARYA Logo

834 DID2021090035 20/12/2021 3  it glow

835 D082021090036 20/12/2021 25  JOHN & JILL + LOGO

836 DID2021090037 20/12/2021 3  Danlight

837 DID2021090038 20/12/2021 29  DAPUR IBU SALMAN

838 DID2021090155 20/12/2021 30  NEKAROMA & Logo

839 D222021090156 20/12/2021 24  NGELAK craft

840 DID2021090158 20/12/2021 9  FALCON WING

841 D062021090159 20/12/2021 25  kigaru.na

842 DID2021090160 20/12/2021 9  mayhorisondotkom

843 DID2021090161 20/12/2021 29  SAYANA + LOGO

844 D222021090162 20/12/2021 24  TecGrandis

845 JID2021090163 20/12/2021 38  OOPS UNIVERSE + LOGO

846 DID2021090164 20/12/2021 28  ECLIPSE

847 DID2021090165 20/12/2021 32  AMPIL

848 DID2021090166 20/12/2021 25  RABBIT AND WHEELS

849 D242021090167 20/12/2021 30  D'Zlicius

850 D222021090168 20/12/2021 18  Fey Ecoprint Joglo Sribit
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851 DID2021090169 20/12/2021 9  REPUBLIC

852 JID2021090170 20/12/2021 35  SHOBAT Shopping Hebat

853 DID2021090171 20/12/2021 32  QUAN + LOGO

854 DID2021090172 20/12/2021 25  KAKALO

855 D222021090173 20/12/2021 24  AIWA@batukecil

856 DID2021090174 20/12/2021 31  NEKAROMA & Logo

857 JID2021090175 20/12/2021 43  GPR - GEPREK PERWAKILAN RAKYAT

858 JID2021090176 20/12/2021 35  ERANTHE + LOGO

859 DID2021090177 20/12/2021 18  KUMARAZA HANDMADE

860 DID2021090180 20/12/2021 9  HORSE + LUKISAN

861 DID2021090181 20/12/2021 3  D'ZORA BEAUTE CARE

862 JID2021090182 20/12/2021 37  MOTORKLIK

863 D222021090183 20/12/2021 24  Uger Mungguh

864 DID2021090185 20/12/2021 11  HORSE + LUKISAN

865 D222021090186 20/12/2021 29  GORA

866 DID2021090187 20/12/2021 20  MULTIHYDROTANK

867 D222021090188 20/12/2021 18  JINGGA AIYANA

868 DID2021090189 20/12/2021 25  KAFHAYA

869 JID2021090190 20/12/2021 35  KOOP INDONESIA + LOGO

870 J222021090192 20/12/2021 41  Rizhatho

871 DID2021090193 20/12/2021 25  EGALEID

872 JID2021090194 20/12/2021 35  BAKSO RR + LOGO

873 DID2021090196 20/12/2021 25  TIESA HANDMADE
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874 DID2021090198 20/12/2021 25  VIORI

875 JID2021090199 20/12/2021 40  NEKAROMA & Logo

876 JID2021090200 20/12/2021 35  EGALEID

877 DID2021090201 20/12/2021 29  KARYA WAHYU

878 JID2021090203 20/12/2021 43  BAKSO RR + LOGO

879 JID2021090205 20/12/2021 35  Ulike

880 DID2021090206 20/12/2021 29  MY CASSA

881 DID2021090207 20/12/2021 3  MadeforMebyMe

882 DID2021090208 20/12/2021 30  INSIDE SCOOP + LOGO

883 DID2021090209 20/12/2021 3  Skinfuzé dan logo

884 D152021090210 20/12/2021 32  ANDHARA HOUSE + Logo

885 DID2021090211 20/12/2021 29  HADE BOGATAMA + LOGO

886 DID2021090212 20/12/2021 3  ay&me

887 JID2021090213 20/12/2021 35  Widie Indonesia

888 DID2021090214 20/12/2021 29  SUN BERNO

889 DID2021090215 20/12/2021 30  SUN BERNO

890 DID2021090216 20/12/2021 30  AH-MIONG

891 JID2021090217 20/12/2021 43  INSIDE SCOOP + LOGO

892 DID2021090218 20/12/2021 24  GO - LINENS

893 JID2021090219 20/12/2021 35  HADE BOGATAMA + LOGO

894 JID2021090220 20/12/2021 42  Ngelab Kampus

895 DID2021090221 20/12/2021 30  Lynnwood Flowers & Gifts + Lukisan/Logo

896 DID2021090222 20/12/2021 34  beco logo
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897 DID2021090223 20/12/2021 9  Coresys

898 DID2021090224 20/12/2021 5  PAXLOVID

899 DID2021090225 20/12/2021 12  ARCTIC LEOPARD logo

900 DID2021090226 20/12/2021 30  DO GHAZAL TEA logo

901 DID2021090227 20/12/2021 3  MAPACCING

902 JID2021090228 20/12/2021 35  Metaverse

903 DID2021090229 20/12/2021 9  instpower

904 JID2021090230 20/12/2021 35  SAUNG RR + LOGO

905 DID2021090232 20/12/2021 18  YOUNGPRO

906 JID2021090233 20/12/2021 35  GO - LINENS

907 JID2021090234 20/12/2021 43  SUN BERNO

908 J082021090234 20/12/2021 43  Sate Maranggi dan Sop Hj. Maya

909 JID2021090235 20/12/2021 37  IMZA RIZKY JAYA

910 JID2021090236 20/12/2021 36  BABY BALI TOKEN & KOIN

911 DID2021090238 20/12/2021 9  Carlo Rossi

912 DID2021090240 20/12/2021 30  CAP + Lukisan + EMBANG

913 DID2021090241 20/12/2021 25  opoxeh

914 DID2021090242 20/12/2021 10  ILYARSI

915 DID2021090243 20/12/2021 11  Flower

916 DID2021090244 20/12/2021 5  Slimyou Fiber

917 DID2021090245 20/12/2021 6  JPB

918 JID2021090246 20/12/2021 42  QUANTA + LOGO "Perfect Solution For Every
Problem "

919 DID2021090248 20/12/2021 25  OEHWA CRAFT

Halaman 41 dari 668



920 DID2021090249 20/12/2021 30  Gerbang Merah

921 JID2021090250 20/12/2021 43  SAUNG RR + LOGO

922 DID2021090251 20/12/2021 9  LEO Crystal

923 DID2021090252 20/12/2021 30  D'FRISKA

924 DID2021090253 20/12/2021 3  M. V. W BEAUTY

925 D012021090253 20/12/2021 1  BUKIT BARISAN

926 DID2021090254 20/12/2021 3  nATURALLY SPEAKING + Lukisan

927 DID2021090255 20/12/2021 34  eskrim mall

928 JID2021090256 20/12/2021 41  LENTERA

929 DID2021090257 20/12/2021 3  Shadeshine Beauty & Glow

930 DID2021090258 20/12/2021 3  DeRMieS + Lukisan

931 DID2021090259 20/12/2021 30  AWAL MULA + Lukisan

932 JID2021090260 20/12/2021 36  KANAAN LAND + LOGO

933 DID2021090261 20/12/2021 3  MamSlin BEAUTY

934 JID2021090262 20/12/2021 40  Artliving

935 DID2021090263 20/12/2021 25  Mois Apparel

936 JID2021090264 20/12/2021 41  MEANINGFUL STORYTELLING

937 DID2021090265 20/12/2021 21  YOUNGPRO

938 JID2021090266 20/12/2021 35  AVAVA GROUP INTERNATIONAL

939 DID2021090267 20/12/2021 3  ANL BEAUTY CARE  (Beserta lukisan logo
merk nya)

940 DID2021090268 20/12/2021 16, 35, 36, 25, 42  M-Insurance

941 DID2021090269 20/12/2021 3  RSM

942 DID2021090270 20/12/2021 30  EMPING MELINJO ASLI PKN
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943 DID2021090271 20/12/2021 9  Flexi Card

944 DID2021090272 20/12/2021 17  SEVEN STAR + Logo

945 JID2021090273 20/12/2021 43  SEMUT TASTING

946 DID2021090274 20/12/2021 3  skinthetic

947 DID2021090275 20/12/2021 11  XLR RACING DESIGN dan Logo

948 DID2021090276 20/12/2021 3  DERMITA SKINCARE + LUKISAN

949 DID2021090277 20/12/2021 20  DECHORA

950 DID2021090278 20/12/2021 30  chepy

951 DID2021090279 20/12/2021 25  Alira.Basic

952 DID2021090281 20/12/2021 3  dr. lūzern better than bare

953 DID2021090282 20/12/2021 25  SASIE & NALA

954 DID2021090283 20/12/2021 12  XLR RACING DESIGN dan Logo

955 JID2021090284 20/12/2021 43  ESPRESSINO & Co + Logo

956 JID2021090285 20/12/2021 43  ESPRESSINO & Co + Logo

957 DID2021090286 20/12/2021 9, 42  TunaiPay

958 JID2021090287 20/12/2021 36  Flexi Card

959 JID2021090288 20/12/2021 39  myGO

960 JID2021090289 20/12/2021 35  MAKE AND CHEEZ DAN LUKISAN

961 JID2021090290 20/12/2021 36  Villa Gue Aja

962 JID2021090291 20/12/2021 42  SMAIL

963 JID2021090292 20/12/2021 43  TIGO SELO + LUKISAN

964 JID2021090293 20/12/2021 42  KARAJO

965 JID2021090294 20/12/2021 36  BLACKSTONE

Halaman 43 dari 668



966 JID2021090295 20/12/2021 35  TOP ASLI

967 JID2021090296 20/12/2021 40  TOP ASLI

968 DID2021090297 20/12/2021 9  Starlight Explorer

969 DID2021090299 20/12/2021 5  DietQyu

970 DID2021090300 20/12/2021 9  Kata.ai

971 DID2021090301 20/12/2021 11  BEAMS Stylized

972 DID2021090302 20/12/2021 4  LUKISAN

973 JID2021090303 20/12/2021 36  LUKISAN

974 JID2021090304 20/12/2021 38  Kata.ai

975 DID2021090306 20/12/2021 29  MAIKAH

976 DID2021090307 20/12/2021 4  SDIC

977 DID2021090308 20/12/2021 2, 9  IP-TECH INDOPRINT TECHNOLOGY +
LOGO

978 DID2021090309 20/12/2021 18  P'ARSYA

979 JID2021090310 20/12/2021 36  SDIC

980 DID2021090311 20/12/2021 3  LARISKIN + GAMBAR

981 JID2021090312 20/12/2021 41  HACKERLAB

982 JID2021090313 20/12/2021 42  Kata.ai

983 DID2021090314 20/12/2021 25  Yes Or No

984 DID2021090315 20/12/2021 3  KENESH

985 JID2021090317 20/12/2021 43  Mooi Lake House

986 DID2021090318 20/12/2021 9, 11  PACXZIO

987 JID2021090319 20/12/2021 38  PORTCAST Portal Podcast Indonesia

988 JID2021090320 20/12/2021 35  CINDY JIE
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989 DID2021090324 20/12/2021 3  R'GA BEAUTY

990 JID2021090325 20/12/2021 43  MAOBUN

991 DID2021090326 20/12/2021 3  TSLIA BEAUTY CENTER + LUKISAN

992 DID2021090327 20/12/2021 25  CINDY JIE

993 JID2021090329 20/12/2021 35  Bebek Goreng Terminal + Logo

994 DID2021090330 20/12/2021 25  TANISHA COLLECTION + LOGO

995 DID2021090331 20/12/2021 3  GLAMAZING + GAMBAR

996 DID2021090332 20/12/2021 29, 30  CHANGKRING + LOGO

997 JID2021090333 20/12/2021 35  GNIK - Gerakan Nasional Indonesia Kompeten
+ Logo

Jakarta, 22/12/2021

Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/12/2021 13:11:07
540   EtiketDID2021086941

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Prof. M. Yamin SH., Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Sumatera
Barat

Danfi Marky

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEONAKU MADE FOR ALL & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SEONAKU MADE FOR ALL= suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tutup kepala; alas kaki; pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/12/2021 13:15:09
540   EtiketDID2021086943

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. MULYOREJO RT 001 RW 022 DS. KRECEK KEC. BADAS, Kabupaten Kediri,
Jawa Timur

KARIANAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOMETO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; kue, biskuit, kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/12/2021 13:16:45
540   EtiketDID2021086944

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Vida Office Building Lt. 7, Jl. Raya Pejuangan No. 08 RT/RW. 001/007, Kebon
Jeruk, Jakarta Barat 11530, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT PERADA SWARA PRODUCTIONS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AUTOKHANA & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gantungan kunci; Gantungan kunci untuk hiasan; Gelang jam dan gelang; Jam tangan, jam yang dipakai di pergelangan

tangan, jam, jam dinding, kronometer, kronograf (jam tangan), kotak arloji, gelang arloji, rantai arloji, kristal arloji, kotak untuk
arloji, kotak untuk pembuatan jam dan arloji; Perhiasan imitasi; Tusuk Konde; anting, bukan dari logam mulia; arloji; bros
[perhiasan]; bros dekoratif [perhiasan]; cincin menjadi perhiasan; cincin, bukan dari logam mulia; fob kunci kulit; fob kunci kulit
imitasi; fob kunci logam; fobs kunci dari logam biasa; gantungan kunci; gantungan kunci [pernik-pernik atau gantungan kunci];
gantungan kunci dari kulit; gantungan kunci dari kulit imitasi; gantungan kunci dari logam; gantungan kunci dari logam biasa;
gantungan kunci dari plastik; gantungan kunci yang dapat ditarik; gantungan kunci, bukan dari logam; gelang identifikasi
[perhiasan]; gelang, bukan dari logam mulia; gulungan organizer perhiasan untuk perjalanan; instrumen horologis dan
kronometrik; jam alarm; jam alarm perjalanan; jam alarm yang tergabung dengan radio; jam digital; jam dinding; jam elektronik;
jam kecil; jam lantai; jam meja; jam tangan digital; jam tangan menyelam; jam tangan olahraga; kalung [perhiasan]; kalung dari
logam mulia; kalung, bukan dari logam mulia; key fobs, bukan dari logam; kolom trofi dari logam mulia; kotak perhiasan kecil;
kotak perhiasan kecil, bukan dari logam mulia; kotak untuk arloji; kotak-kotak untuk jam dan arloji; medali peringatan
perayaan; mutiara yang dibudidaya; penjepit dasi, bukan dari logam mulia; perhiasan adat; perhiasan emas; perhiasan topi;
piala dilapisi dengan logam mulia; piala logam mulia; piala yang terbuat dari paduan logam mulia; pin dasi; pin dekoratif
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[perhiasan]; pin hias; pin kerah hias; pin topi dekoratif; pin topi hias; pin topi, bukan dari logam mulia; rantai leher; tali untuk
memegang kunci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/12/2021 13:18:34
540   EtiketDID2021086946

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gang Gambiran No. 90,
RT. 001 RW. 003, Kel. Kranggan,
Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50138

Johana Sutardjo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CANGKIR MAS + Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong plastik HD; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; tas belanja dari plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/12/2021 13:18:37
540   EtiketDID2021086947

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Prof. M. Yamin SH., Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, Sumatera
Barat

Danfi Marky

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EVKA & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : EVKA= suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tutup kepala; alas kaki; pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/12/2021 13:21:40
540   EtiketD102021086948

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MULYOSARI UTARA NO 51, KALISARI, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. ROYAL LESTARI MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FELICE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat tes kehamilan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/12/2021 13:21:46
540   EtiketDID2021086949

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL BATUNUNGGAL MULIA RAYA NO 74 RT 003 RW 005
KELURAHAN MENGGER KECAMATAN BANDUNG KIDUL KOTA BANDUNG
JAWA BARAT 40266, Kota Bandung, Jawa Barat, 40266

CV MANGGA
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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 :

: see go top
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam
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; 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; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji beku yang
terutama terdiri dari unggas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/12/2021 13:23:15
540   EtiketD102021086950

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MULYOSARI UTARA NO.51, KALISARI SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa
Timur

PT. ROYAL LESTARI MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EFEKTIF + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, PINK
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat tes kehamilan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

11/12/2021 12:54:32
540   EtiketJID2021087238

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILA TAMAN KARTINI BLOK D 2 NO 10, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17113
STEVEN RENDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOTOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan jus; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti,

kue-kue; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan
kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa/layanan akomodasi untuk
pertemuan (meetings); Kedai minuman panas dan dingin; Layanan kafe; Layanan katering termasuk layanan katering keliling
dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan menjemput makanan;
Layanan reservasi untuk memesan makanan; 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; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings),
konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Restoran cepat saji dan tempat
makan yang menyediakan kudapan; Restoran daging panggang; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck);
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat makan
yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan
kudapan; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; Warung penyediaan makanan sate; angkringan; jasa katering
untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa memasak makanan; jasa-jasa yang
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disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan bar jus buah dan sayuran;
layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering untuk menyediakan
masakan vegan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan makanan
dibawa pulang; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan snack-bar dan kantin; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar;
mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di
perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; 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 pasien dan tamu; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas jamuan
dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet;
penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan
makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman;
penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara,
pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; 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 makanan dan
minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; pusat makanan/jajan; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran swalayan; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; warung
makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

11/12/2021 15:19:52
540   EtiketDID2021087259

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Bandes, RT / RW 003 / 003, Kelurahan Piai Tangah, Kec. Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat, 25162

MAIYULNITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LIMBAGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rendang Ayam; Rendang Ayam Kacang Merah; Rendang Ayam Suwir; Rendang Chicken Sandwich; Rendang Daging

Suwir; Rendang Paru; Rendang Sapi; Rendang Suwir Ikan Salai; rendang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

13/12/2021 15:00:33
540   EtiketJID2021087606

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Via degli Alpini 45, 22079 Villa Guardia, Como
Alessandro De Boni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budhi Ghama S.H., M.H.,
Septiola Consulting d/a BG & Partners Law Office, Jl. Iskandarsyah II No. 16B,
Rt.001 Rw. 005, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12160

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: De Boni Cucina Italiana
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : De Boni = nama pemohon; Cucina Italiana = masakan Italia
591 Uraian Warna : hitam, putih, hijau, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai; Restoran; katering makanan dan minuman;

layanan snack-bar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

13/12/2021 20:03:45
540   EtiketDID2021087771

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN RAYA TIMUR NO.41 RT 001 RW 001 DESA CIPAKAT KECAMATAN
SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat,

SENI KRISTIANI
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46417
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIAWARA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH MUDA, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Gamis pria; Hijab; Kerudung kepala; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket,

topi, beanies, syal, kaus kaki; baju busana muslim; gamis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:16:10
540   EtiketJID2021088065

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Gading Mediterania Blk BK 3  RT/RW. 010/016,  Kel. Kelapa Gading Barat,
Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

SOFIAN WIDAGDO

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 :

: THE MAKE UP SHOP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsultasi penelitian ilmiah di bidang kosmetik; Penelitian di bidang kosmetik dan suplemen makanan; Penelitian

kosmetik; 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.; Situs web; analisis laboratorium di bidang kosmetik; hosting konten digital di Internet; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang kosmetik; layanan penelitian mengenai produk baru (untuk pihak lain), khususnya mengenai parfum
dan aroma; layanan penelitian, desain dan pengembangan untuk parfum dan aroma; layanan pengujian, inspeksi dan
penelitian di bidang farmasi, kosmetik dan bahan makanan; penelitian laboratorium di bidang kosmetik; pengujian,
penyaringan, inspeksi dan penelitian obat-obatan, kosmetik dan / atau bahan makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:17:07
540   EtiketDID2021088066

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. TSS No.8 RT002/RW004, Kelurahan Duri Utara - Kecamatan Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11270

Darwin Chandra, Andryanto Ci Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EZMODE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain peka cahaya untuk fotografi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:17:57
540   EtiketDID2021088067

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dr.F.L. Tobing No. 32 C Medan 20212 Sumatera Utara , Indonesia, Kota Medan,
Sumatera Utara

PT. SANTANI SEJAHTERA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANTAGROW K40
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun,

pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; pupuk; pupuk anorganik; pupuk untuk penggunaan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:20:13
540   EtiketDID2021088068

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ngagel Jaya utara 5/1, RT/RW : 001/002, Pucang sewu, Gubeng, Surabaya, Jawa
Timur , Kota Surabaya, Jawa Timur, 60283

RICHARD SUTANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MODERNART
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU; PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mobil mainan; kendaraan model skala; kendaraan model

skala yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil
balap model skala; mobil mainan; mobil mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio;
mobil model skala [mainan]; model skala; trek balap mobil mainan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:22:05
540   EtiketDID2021088069

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GAGAK HITAM A 20/21, SEI SIKAMBING B, MEDAN SUNGGAL, Kota Medan,
Sumatera Utara

SUANDY dr, FERNANDES SITOMPUL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUVINDES DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, BIRU, HIJAU, ABU-ABU, COKLAT, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===filter air; saringan air.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:23:27
540   EtiketDID2021088070

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: c/o Gettleson, Witzer & O'Connor, 16000 Ventura Blvd., Suite 900, Encino, California
91436

Bad Robot IP, LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAD ROBOT THE BEASTLIES
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : BAD ROBOT THE BEASTLIES = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===DVD dan media pra-rekaman digital yang menampilkan konten hiburan; Program permainan komputer multimedia

interaktif yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan, termasuk konten
interaktif; buku audio yang menampilkan konten hiburan; e-book yang menampilkan konten hiburan, direkam di media
komputer; file musik yang dapat diunduh; film, gambar bergerak, dan film (movies) yang menampilkan konten hiburan; musik
digital yang dapat diunduh dari Internet; perangkat lunak multimedia yang direkam dalam CD-ROM yang menampilkan konten
hiburan; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak permainan yang direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak
realitas maya yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality)
yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui Internet dan
perangkat nirkabel; rekaman musik===
===jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan,
yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu
menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten
hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan,
melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara dari permainan elektronik yang
tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak  realitas tertambah (augmented
reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh yang
menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program permainan
komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; konten
hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; layanan hiburan; layanan produksi konten web,
yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan;
layanan produksi perangkat lunak hiburan multimedia; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui
internet; menyediakan publikasi online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi
online dalam bentuk e-book yang menampilkan konten hiburan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-
permintaan; permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; program televisi yang sedang berlangsung yang
menampilkan konten hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:24:21
540   EtiketDID2021088071

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Indra Prahasta Barat No. 19, Kota Bandung, Jawa Barat, 40236
PT. FARMEST MURAKABI SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Intanul Arifah S.H.,M.M
Jalan Cipinang Muara I No 21 Pondok Bambu

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JUUS PLUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU dan KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus buah atau sayuran; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran yang bernutrisi; Minuman buah atau sayuran; Minuman sari

buah; Minuman sari sayuran; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar sayuran; minuman buah atau sayuran
campuran [smoothies]; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus sayuran tanpa-alkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:24:43
540   EtiketDID2021088072

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Telekomunikasi Terusan Buah Batu Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat, 40257

UNIVERSITAS TELKOM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AuRRaL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Ungu
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511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===program komputer; program komputer untuk media pembelajaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:25:16
540   EtiketD112021088073

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Tunas Baru Rt.07 / Rw.04 Desa Durian Sambas, Kabupaten Sambas,
Kalimantan Barat, 79462

Syahrurizal. A.Md

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Radja.chips
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, kuning, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:25:16
540   EtiketDID2021088073

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. Tubagus Ismail VIII No.60a, Kota Bandung, Jawa Barat, 40135
Yusuf Hendra Saputra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alifba Family Wears
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaos t-shirt===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:25:20
540   EtiketDID2021088074

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Gading Mediterania Blk BK 3  RT/RW. 010/016,  Kel. Kelapa Gading Barat,
Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

SOFIAN WIDAGDO

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 :

: AVICENNA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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; Kotak kaca

mata dan kaca mata pelindung matahari; kaca mata pintar (pengolah data); lensa kaca mata; penutup pelindung kaca mata
hitam; 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===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:27:19
540   EtiketJID2021088075

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Dargo No 36 Rt 04/04 Kebonagung Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa
Tengah, 50123

Lukito Handoko

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIOPI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Coklat Susu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; toko-

toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan
barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin
pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan
melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi
bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan
saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat
makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi
listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:27:26
540   EtiketDID2021088076

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. TSS No.8 RT002/RW004, Kelurahan Duri Utara - Kecamatan Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11270

Darwin Chandra, Andryanto Ci Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EZMODE
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 : ===tripod untuk kamera; tripod untuk teleskop===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:27:36
540   EtiketDID2021088077

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dr.F.L. Tobing No. 32 C Medan 20212 Sumatera Utara , Indonesia, Kota Medan,
Sumatera Utara

PT. SANTANI SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANTAGROW ASCOFOL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun,

pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; pupuk; pupuk anorganik; pupuk untuk penggunaan pertanian===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:29:22
540   EtiketD102021088081

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sidorejo RT 002 RW001 kel. pakal, Kota Surabaya, Jawa Timur
Mukaromah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CFS Citty Sierra Food + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bandeng presto (bandeng duri lunak); hasil olahan ikan untuk makanan manusia; pepes ikan; pepes udang; telur asin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:29:46
540   EtiketJID2021088082

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Giesmart Plaza, Lantai 9, Suite 919, Jalan Raya Pasar Minggu No. 17A, Pancoran,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12780

PT ASIABEEF BIOFARM INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASIABEEF
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Gelap, Kuning Muda, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peternakan; jasa peternakan; layanan inseminasi buatan untuk hewan; pembiakan binatang; perawatan hewan;

perawatan hewan ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:30:48
540   EtiketDID2021088084

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mangkuluhur Office Tower One Lantai 18, Jl. Gatot Subroto Kav 2-3, Karet
Semanggi, Setiabudi., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930

PT BUMILANGIT DIGITAL MEDIATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STAYTOON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk melihat kartun elektronik dan komik elektronik; Perangkat lunak

komputer untuk manajemen keuangan; 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; Program komputer untuk manajemen keuangan; alat untuk memproses pembayaran elektronik; film sinematografi;
gambar yang dapat diunduh, gambar bergerak atau video; kupon seluler yang dapat diunduh; pembaruan perangkat lunak
elektronik, yaitu, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan file data yang dapat diunduh terkait untuk memperbarui
perangkat lunak komputer untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak;
perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; 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 menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi pembayaran dan
transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk transmisi, streaming,
menelusuri, mengorganisir, menampilkan dan mengakses konten digital, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film,
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dan pertunjukkan televisi; program permainan komputer; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk buku komik,
novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; publikasi elektronik, yang
dapat diunduh dan tidak dapat diunduh; server database komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:34:31
540   EtiketDID2021088088

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT. BINA KARYA PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NATUREPLUS 2ND SKIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu

mata buatan; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen untuk keperluan binatu; Eksfoliator; Eyeliner; Gel
pelangsing (kosmetik); Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Kuku
buatan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up; Losion untuk tangan dan tubuh; Obat kumur; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain
untuk kegunaan cucian; Pembersih; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pencuci tangan; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sampo; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; antiperspiran non-obat; balsem
bibir tanpa obat; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak krem; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata
palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; butiran pembersih wajah; cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; deterjen pencuci
piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel;
deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk penggunaan
rumah tangga; dupa; eau de toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation cair; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata
alis; gel pewarna alis; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel untuk penggunaan
kosmetik; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; kain atau tisu
diresapi dengan pembersih kulit; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri
dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres mata untuk keperluan kosmetik;
kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus
conditioner; kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa
obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik yang
digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan
lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk
keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim
kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di
sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu,
lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tanpa obat;
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krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim
malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari;
krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit;
krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan
pribadi; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol
untuk keperluan kosmetik; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim
tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa
obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh;
krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk
spa; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan
kosmetik; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion berjemur; lotion berjemur
kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion
kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah;
lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan
kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk
kulit; lotion tabir surya; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik];
lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur;
lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel,
lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; maskara;
masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker perawatan rambut;
masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk perawatan kulit;
masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker
wajah kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan
kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial sebagai pewangi untuk
keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pinus untuk
membersihkan lantai; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk
keperluan medis; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum dan cologne; pasta gigi; pasta gigi
dan obat kumur; pasta gigi tanpa obat; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab rambut;
pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelembut kain; pelembut kain
untuk penggunaan binatu; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembentuk garis bibir; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah; pembilasan rambut [kondisioner sampo];
pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka;
penetral bibir; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil
blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna kosmetik; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun; ramuan mandi, bukan untuk
tujuan medis; rias wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan;
sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat
untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit
pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut; sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub
pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan dan bahan non-obat untuk
perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan
tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh;
sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan
pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan tanpa obat;
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sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk kain; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block
untuk keperluan kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
self-tanning lotion [kosmetik]; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh
digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa penggosok lantai;
serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo
pH netral; shampoo pH seimbang; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu kecantikan; susu mandi;
susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu
setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion;
susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir
surya; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; texturizers kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner
wajah kosmetik; tubuh gemerlap; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk;
warna bulu mata; warna pipi; warna rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan
pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:34:34
540   EtiketJID2021088088

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. MT Haryono No.521, Karang Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang - Jawa
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50241

PT WIDA UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UTAMA + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko yang menjual cat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:38:07
540   EtiketD112021088089

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Sukamantri Rt.12 / Rw. 03, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
Maya Haryani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Roti Sagu "MEKAR"
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Hitam, Kuning, Hijau dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue, biskuit, kue kering; sagu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:38:07
540   EtiketDID2021088089

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unit D-1-46, Block Dahlia 10 Boulevard, PJU6A SPRINT Highway, 47400 Petaling
Jaya, Selangor, Malaysia

Craftiviti Sdn. Bhd.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Yein&Young
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM & PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion mandi berendam; Sabun; Sampo rambut 3-in-1; balsem, selain untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk

keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; kondisioner
rambut; kosmetik; krim tangan; krim untuk mandi; krim wajah; losion  untuk kulit; losion rambut; losion untuk tubuh; minyak
esensial; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; pelembab bibir; perekat untuk keperluan
kosmetik; sabun cair; sabun cuci tangan; sampo; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan pembersih badan; soda
soda; tempat lipstik; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:38:39
540   EtiketDID2021088090

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bendulmerisi Gg. Besar Selatan 24-B RT. 001 RW. 007, Kelurahan Bendul Merisi,
Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60239

MOCHAMMAD SURYA PRIHANTOKOH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DZYKR (beserta lukisan logo merknya)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : abu-abu, hijau toska
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;
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

14/12/2021 15:39:33
540   EtiketDID2021088091

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Raya Semarang - Kendal KM  (Jl. Walisongo KM 10), Kota Semarang, Jawa
Tengah, 50185

PT. Intijaya Meta Ratna Pharmindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRIMETA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : TRIMETA = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : putih, merah, hijau, ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anti bakteri; Sediaan farmasi anti-bakteri; Sediaan obat dan farmasi; anti-infeksi; mengobati; obat-obatan; obat-obatan

antibakteri; obat-obatan farmasi; obat-obatan untuk keperluan medis; sediaan antibakteri; sediaan farmasi antibakteri; sediaan
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farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi; sulfonamides [obat-obatan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:40:29
540   EtiketD232021088092

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Garuda VII No. 2, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73112
FETTY MANDA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SALWA CAKE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Putih, Kuning, Hitam, Biru, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti kue-kue semprit; produk-produk roti untuk makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:41:41
540   EtiketD102021088093

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pondok Benowo Indah Blok FK/21 RT 002 RW 014 kel. babat jerawat, Kota
Surabaya, Jawa Timur

Masniyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jabani + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ungu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakwan; Martabak; Martabak bangka===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:44:14
540   EtiketJID2021088095

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Jenggolo , RT/RW : 001/001, Kel. Mindi, Kec. Porong, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, 61274

VERA LIMARAN

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 :

: CAI HONG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CAI HONG Children Mandarin Course memiliki arti kursus bahasa mandarin untuk anak-anak
591 Uraian Warna : biru muda, merah muda, ungu, merah, oranye, kuning, hijau muda, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Penyediaan test dan ujian pendidikan di bidang bahasa asing; jasa-jasa akademi
bahasa; kursus bahasa; layanan pendidikan bahasa asing; layanan sekolah bahasa; menyediakan kursus pengajaran di
bidang bahasa asing; organisasi les bahasa; pelatihan bahasa; pengajaran bahasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:47:24
540   EtiketDID2021088098
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Gading Mediterania Blk BK 3  RT/RW. 010/016,  Kel. Kelapa Gading Barat,
Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

SOFIAN WIDAGDO

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 :

: AVICENNA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat berkerah; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju

atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju koko; Baju renang; Baju safari; 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); baju atau handuk mandi; baju batik;
baju busana muslim; baju hamil; baju kaos (t-shirt); baju ketat; baju olahraga; baju rajut; baju tidur; baju tidur empuk untuk
bayi; baju untuk orang dewasa; jas kulit; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; kaus [baju ketat]; sabuk kulit
[pakaian]; sandal kulit; sepatu; sepatu bersepeda; sepatu kulit; setelan baju (sweat suits) sweater; topi rajut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:49:29
540   EtiketD232021088099

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Telaga Sari Ujung No. A3, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73111
GO MIMIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAJAWALI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===telur asin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:50:36
540   EtiketDID2021088100

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Bukit Mandiri Beringin B-5 RT 001 RW 016 Kel. Bringin, Kota Semarang,
Jawa Tengah, 50189

WAHYUTI NINGSIH
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANDENG Kencono dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Kuning, Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon ikan; Bandeng presto (bandeng duri lunak); Ikan olahan dalam kaleng; otak-otak; pepes ikan; produk ikan olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:51:19
540   EtiketDID2021088101

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Candi Sukuh V Kav. 82 A, RT 002/ RW 005, Kota Semarang, Jawa Tengah,
50211

Djuliasmara Mulia Bertje Sembiring Meliala

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Oely
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Navy
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas dokumen; Tas olahraga serbaguna; Tas pinggang; Tas tangan santai; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet

genggam kecil [tas]; dompet kartu; dompet malam [tas tangan]; tas belanja kanvas; tas buku; tas jinjing; tas sekolah; tas serut;
tas tangan fashion; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan pria; tas tangan wanita; tas travel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:52:45
540   EtiketD102021088103

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Darmo Harapan Utara 07/EU-39 kel. tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur
Lenta Veronika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAK GEPROT + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, hitam, cokelat, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es cincau; Es teler; Minuman Es Jeruk Kunci; Nasi Ayam Geprek; Nasi Empal Daging; Pangsit; es teh; mie ayam; nasi

bebek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:55:19
540   EtiketDID2021088104

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DK BENGKLE RT 018 RW 004 DESA SLAGI kecamatan Pakis Aji, Kabupaten
Jepara, Jawa Tengah, 59452

SRI AGUSTINA, BATARA DAVID MARTIN SIREGAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LENARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : BIRU PUTIH HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Busana Muslim; Gamis pria; Hijab; Pakaian muslim; blus; celana formal; celana kasual; gamis; gaun; kaos;

kemeja; kemeja berkerah; pakaian; pakaian olahraga muslim; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk
wanita; rok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:56:36
540   EtiketDID2021088105

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Seroja Timur I/3, RT.001, RW. 001, Karangkidul, Semarang Tengah, Kota
Semarang, Jawa Tengah

HERMAWAN WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Farida Mardiati S.H.
Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku Cik Ditiro I No. 6, Menteng Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TREK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rangka sepeda; Sepeda listrik; sepeda; sepeda balap; sepeda balap jalanan; sepeda gunung; sepeda lipat; sepeda

olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 15:59:16
540   EtiketDID2021088106

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cideng Raya No. 68 RT. 005 RW. 002 Desa Kertawinangun, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat

Windy Karya Susanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Parvez
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat susu, teracota
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klapertaart; Kue Choco Chip; Kue Klepon; Kue Lapis Sagu; Kue Lidah Kucing; Kue Onde; Kue Semprit keju; Kue Srikaya;

Muffins; Pai isi daging; Panada; Pasta; Roti kopi; adonan filo pastry; adonan panekuk; adonan pizza; adonan puff pastry (roti);
bubuk untuk membuat es krim; campuran muffin; kue almond; kue basah; kue beras; kue gandum; kue kastangel; kue kering
kastengel; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue pastry; kue potong; kue pretzel; kue putri salju; kue sus; kue tar lemon; kukis
(kue kering); kulit kue; kulit pai meringue; kulit pastry puff (roti); makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan
siap saji berbahan dasar mie; makaroni dengan keju; makaroni salad; meringues (kue); misoa; panekuk; panna cotta
(hidangan penutup); pastel; permen coklat; pizza; risol; roti kukus; roti singkong [roti keju]; saus pasta; sediaan krim kocok
yang kental; tart pear; tepung beras; tepung kacang; tepung kentang; tepung kentang *===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 16:00:46
540   EtiketJID2021088107

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Gading Mediterania Blk BK 3  RT/RW. 010/016,  Kel. Kelapa Gading Barat,
Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

SOFIAN WIDAGDO

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 :

: AVICENNA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; 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 penjualan parfum dan wewangian; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian;
Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel secara on-
line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan
shampoo; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Toko parfum; Toko yang menjual kosmetik; jasa
grosir dan eceran; layanan agen impor dan ekspor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 16:01:19
540   EtiketDID2021088108

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Muara Baru No. 3-B, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
EDY WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GH  Good Hand
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pelicin pakaian; Alat penggali (mesin); Assembly ( Pengatur hasil pembakaran mesin); Ban-ban mesin (bagian mesin);

Bantalan anti gesekan untuk mesin; Besi bor (bagian mesin); Bor batu [mesin]; Bor tangan listrik; Dongkrak troli kendaraan
[Mesin]; Elemen mesin (bukan untuk kendaraan darat); Head Rotor ( pegatur hasil pembakaran mesin); Juicer, listrik, untuk
keperluan rumah tangga; Kabel kopling untuk mesin selain untuk kendaraan darat; Kabel rem bagian mesin selain untuk
kendaraan darat; Ketel air (bagian mesin); Kipas untuk motor dan mesin; Klep (mesin); Landas poros (bagian-bagian mesin);
Mata gergaji bundar bagian dari mesin; Mata jet Bagian dari Pompa Air; Mesin Circular Gergaji; Mesin Cuci; Mesin bongkar
pasang ban; Mesin bor untuk buka baut dan melubangi tembok,besi,kayu; Mesin cetak inkjet UV-LED; Mesin cuci yang
dioperasikan dengan koin; Mesin cut off potong besi; Mesin dan motor, selain untuk kendaraan darat; Mesin derek; Mesin
finishing; Mesin finishing kayu lapis; Mesin gergaji pemotong pipa; Mesin ketam; Mesin las laser; Mesin las robotik; Mesin
mitter saw gegaji aluminium; Mesin obras; Mesin pelengkung untuk pengerjaan logam; Mesin pelubang kancing; Mesin
pemarut buah-buahan dan sayur-sayuran; Mesin pembuat adonan kue; Mesin pemecah batu; Mesin pengangkat mobil dua
kaki; Mesin pengangkat mobil empat kaki; Mesin pengasah pisau; Mesin pengelasan oksiasetlin; Mesin penggiling; Mesin
pengulir pipa; Mesin pengupas; Mesin penyedot debu untuk tempat tidur, elektrik; Mesin perajang bawang (secara elektrik);
Mesin pompa, dan rakitan pompa/mesin; Mesin potong dan finishing; Mesin press; Mesin setrika untuk pakaian; Mesin
spooring roda kendaraan; Mesin table saw gergaji kayu; Noken as untuk  mesin; Nozzle ( alat untuk mengatur hasil
pembakaran mesin); PADDLE WHEEL AERATORS (BAGIAN DARI MESIN ); Packing blok almu (mesin); Pen struk (mesin);
Pencacah daging (mesin); Per Klep (bagian dari mesin); Peralatan elektrik pengatur pakaian yang digunakan untuk keperluan
rumah tangga; Plunger ( pengatur hasil pembakaran mesin); Poros mesin; Raiser shock (mesin); Rantai derek (mesin); Rantai
mesin; SELANG KAWAT (BAGlAN DARl MESIN); Sabuk karet segitiga (bagian dari mesin); Sabuk karet untuk kipas [tidak
termasuk sabuk kipas untuk mesin kendaraan darat] (bagian dari mesin); Sabuk katrol  bagian dari mesin; Sambungan [bagian
mesin]; Suku cadang untuk mesin yaitu gigi (points), adaptor (betis), noses integral, pelat samping, pelat dasar dan rakitan
suku cadang untuk bibir dan ember untuk excavator, sekop kabel, dan pemuat; akumulator hidrolik menjadi bagian dari mesin;
alat mesin penggiling; alat pembangkit uap menjadi bagian dari mesin; alat pemotong patri [bagian dari mesin]; alat pengasah
[bagian mesin]; aparatur knalpot [bagian mesin]; as untuk mesin; asah [bagian mesin]; backhoes [mesin pengeruk tanah];
bearing untuk poros transmisi ( bagian dari mesin); besi bor (bagian mesin); blender makanan, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; blok silinder mesin untuk otomobil; bor listrik; bor mesin mengasah; busi pijar untuk mesin Diesel; busi untuk mesin;
busi untuk mesin kendaraan darat; cetakan [bagian mesin]; cowlings [bagian dari mesin]; crankcases untuk motor dan mesin;
daun gergaji bundar (bagian mesin); diafragma pompa; distributor untuk mesin kendaraan; engkol [bagian dari mesin]; filter
untuk motor dan mesin; gantungan [bagian mesin]; gasket untuk mesin pembakaran internal; geared box (roda gigi sebagai
penggerak transmisi dan pengatur kecepatan yang dipergunakan pada mesin-mesin industri), kotak/alat pengatur gerakan
mempercepat atau memperlambat (gear box), alat pengatur kecepatan (variator), kotak gigi pengatur putaran (gear box);
gergaji [mesin]; gigi pemotong [peralatan mesin]; gigi transmisi untuk mesin; gristmills [mesin]; gulungan [bagian mesin];
gunting [mesin]; industri mesin cuci laundry; jig-gergaji [mesin]; joystick menjadi bagian dari mesin, selain untuk mesin-mesin
permainan; juicer listrik; juicer listrik untuk keperluan industri; kampas rem untuk mesin; katrol drive untuk sabuk transmisi
listrik dari mesin-mesin industri; katrol menjadi bagian dari mesin; katup [bagian dari mesin]; kepala pengeboran [bagian
mesin]; kepala silinder untuk mesin; keran [Mesin Perkakas]; ketel uap [bagian-bagian mesin]; kipas kopling untuk mesin
mobil; kipas pendingin untuk mesin; kipas untuk motor dan mesin; klak katup [bagian-bagian mesin]; knalpot untuk motor dan
mesin; kompresor
(mesin); kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; kontrol hidrolik untuk mesin, motor dan mesin; kontrol
pneumatik untuk motor dan mesin; konveyor (mesin); kopling dan belting mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopling dan
sabuk (belting) mesin; kopling fleksibel [bagian mesin]; kopling gigi untuk mesin; kopling mesin dan transmisi komponen,
selain untuk kendaraan darat, dan bagian untuk itu; kopling poros menjadi bagian dari mesin; kopling untuk Mesin Perkakas;
labellers [mesin]; listrik las busur mesin; mata air [bagian dari mesin]; mata bor (bagian dari mesin); mata gergaji [bagian-
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bagian mesin]; mata gergaji bundar menjadi bagian dari mesin; mesin (bukan untuk kendaraan darat); mesin Bor untuk
pengerjaan logam; mesin Mini compressor; mesin Potong Rumput; mesin adonan; mesin asah ski; mesin bensin, selain untuk
kendaraan darat; mesin bertenaga angin; mesin bertenaga listrik untuk memotong dan membelah kayu untuk kayu bakar;
mesin bor [mesin]; mesin bor kayu; mesin bor logam; mesin bor sumur; mesin bordir; mesin broaching; mesin bubut [mesin
alat]; mesin celup celup; mesin cetak industri; mesin cetak offset; mesin chipping kayu; mesin coating elektrostatik; mesin cuci
[laundry]; mesin cuci botol; mesin cuci kendaraan; mesin cuci laundry untuk keperluan rumah tangga; mesin cuci mobil; mesin
cuci pakaian; mesin dan alat untuk membersihkan, listrik; mesin dan aparatus untuk menyolder, mematri, mengelas, dapat
memotong maupun tidak memotong; mesin dan instrumen pneumatik atau hidrolik; mesin dan peralatan mesin; mesin dan
peralatan pengerjaan logam; mesin dapur, * listrik; mesin diesel untuk mesin; mesin dry-cleaning; mesin embossing; mesin
finishing beton; mesin friezing; mesin genset; mesin gergaji bundar; mesin gergaji dingin; mesin gergaji kayu; mesin gergaji
pita; mesin gerinda putar; mesin gerinda tangan; mesin giling untuk keperluan pertanian; mesin hidrolik dan aparat; mesin
hidrolik dan motor; mesin isap untuk keperluan industri; mesin jahit; mesin jahit industri; mesin jet, selain untuk kendaraan
darat; mesin jus elektrik; mesin kayu listrik gergaji; mesin keling; mesin kemasan; mesin las Inverter; mesin las gas; mesin las,
listrik; mesin logam menggergaji; mesin memaku; mesin mengasah; mesin mengasah untuk pengerjaan logam; mesin
mengiris makanan untuk penggunaan komersial; mesin mengisi botol; mesin mengupas; mesin multipacker; mesin panen;
mesin parutan kelapa listrik; mesin paving aspal; mesin paving beton; mesin pelubang; mesin pemadat; mesin pemadat
limbah; mesin pembersih uap; mesin pembuat aspal; mesin pembuat benang; mesin pembuat kawat; mesin pembuatan
kertas; mesin pemintal benang; mesin pemotong daging, listrik; mesin pemotong daging, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; mesin pemotong kertas; mesin pemotong logam; mesin pemotong makanan untuk penggunaan komersial; mesin
pemotong, pencacah dan pengiris makanan untuk keperluan industri; mesin pemuat dan penggali; mesin penanam benih
pertanian; mesin penanganan kargo; mesin pencampuran; mesin pencelupan tekstil; mesin pencuci pakaian; mesin pencuci
piring; mesin pencuci piring termasuk mesin pencuci piring dimeja; mesin pencuci piring untuk restoran; mesin pengalengan;
mesin pengamplasan; mesin pengamplasan orbital; mesin pengamplasan sabuk; mesin pengamplasan untuk pengerjaan
kayu; mesin pengangkut; mesin pengasah; mesin pengayak; mesin pengebor; mesin pengeboran untuk pengerjaan logam;
mesin pengecatan; mesin pengecoran; mesin pengemas vakum; mesin pengepres pakaian, listrik; mesin pengerukan; mesin
penggali; mesin penggiling; mesin penggiling kayu; mesin penggiling untuk keperluan industri; mesin penghancur; mesin
penghancur [mesin] untuk keperluan industri; mesin penghancur sampah; mesin pengiris keju; mesin pengiris sayuran; mesin
pengolah batu; mesin pengolah teh; mesin pengulir; mesin pengupas jagung dan biji-bijian; mesin pengupas kulit; mesin
penjual minuman dingin; mesin penjual otomatis, listrik, untuk minuman atau makanan; mesin penyaring [mesin]; mesin
penyebar pupuk; mesin penyegel botol; mesin penyemprot air; mesin penyiangan; mesin penyulingan minyak; mesin perata
adukan mesin; mesin perontok; mesin pertanian; mesin pertukangan; mesin pisau penajaman; mesin pneumatik dan aparat;
mesin pompa angin (instalasi
bengkel); mesin pompa bertekanan tinggi; mesin potong, listrik; mesin press setrika pakaian; mesin sentrifugal; mesin setrika;
mesin solder autogenous; mesin sosis telor; mesin swaging; mesin tutup botol untuk makanan dan minuman; mesin uap;
mesin untuk kayu gergaji; mesin untuk memotong kayu lapis; mesin untuk mineralisasi air minum; mesin untuk pengolahan
bahan makanan; mesin untuk pengolahan karet; mesin untuk pengolahan pulp kayu; mesin untuk veneers manufaktur; mesin
vibrator bensin; mesin, selain untuk kendaraan darat; mesin-mesin makanan pencampuran untuk penggunaan komersial;
mixer [mesin]; mixer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; motor dan mesin; motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan
darat; motor listrik untuk mesin; obor las, listrik; pahat untuk mesin; palu [bagian mesin]; particulate filter [bagian mesin]; pegas
(bagian dari mesin); pemanas air [bagian dari mesin]; pembersih udara [bagian-bagian mesin]; pemotong [mesin]; pemotong
[mesin] untuk keperluan rumah tangga; pengasah (bagian-bagian mesin); pengolah tanah [mesin]; penyapu jalan [mesin];
penyedot debu; penyedot debu basah; penyemprot insektisida [mesin]; peralatan mesin; perangkat penahan untuk peralatan
mesin; peredam kejut pegas untuk mesin; pipa knalpot untuk mesin kendaraan darat; pipa tiup penyolderan, dioperasikan
dengan gas; pisau mesin penggiling; pisau untuk mesin memotong; piston untuk mesin; piston untuk mesin kendaraan darat;
pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; pompa [mesin]; pompa air listrik; pompa air untuk mandi; pompa air untuk mesin
kendaraan darat; pompa air untuk motor dan mesin; pompa bahan bakar untuk mesin; pompa bahan bakar untuk mesin
kendaraan darat; pompa dan kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa diesel; pompa hidrolik; pompa
menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa minyak untuk mesin kendaraan darat; pompa pneumatik; pompa
sirkulasi; pompa udara [instalasi garasi]; pompa untuk ekstraksi gas [mesin]; pompa untuk mesin kendaraan darat; pompa
untuk mesin pendingin; pompa vakum [mesin]; poros/batang dalam silinder mesin, poros nok.; pusat bor menjadi bagian dari
mesin; radiator [pendinginan] untuk motor dan mesin; rantai penggerak untuk mesin; regulator (bagian dari mesin); regulator
menjadi bagian dari mesin; regulator tekanan [bagian mesin]; rem cakram menjadi bagian dari mesin; rem untuk mesin; roda
gigi untuk mesin; roda mesin; router [Mesin Perkakas]; sabuk kipas untuk mesin kendaraan darat; sabuk kipas untuk motor
dan mesin; sabuk penggerak untuk mesin; sabuk transmisi listrik untuk mesin; sabuk untuk mesin kendaraan pertanian; sabuk
untuk motor dan mesin; saringan mesin.; scroll saws [mesin]; sikat kawat [bagian dari mesin]; silinder untuk motor dan mesin;
starter untuk motor dan mesin; stators menjadi bagian dari mesin; switch tekanan menjadi bagian dari mesin; tali kipas untuk
motor dan mesin; timing belt pulley [bagian-bagian mesin]; timing belt untuk mesin kendaraan darat; timing belt untuk motor
dan mesin; transmisi untuk mesin; turbin, kompresor, katup, pompa sentrifugal, dan peralatan terkait dalam bidang minyak dan
gas, jalur pipa minyak dan gas, petrokimia dan industri.; turbocharger untuk mesin; unit roda gigi untuk mesin; vibrator [mesin]
untuk keperluan industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 16:01:33
540   EtiketJ112021088108

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dudun Dare Nandung Desa Sempalai Sebedang, Kabupaten Sambas, Kalimantan
Barat, 79464

Wira Hadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : Scan Creative
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pendidikan; penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan

perawatan pribadi; melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan hiburan; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 16:04:12
540   EtiketD102021088109

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pondok Benowo Indah Blok J -001 RT 002 RW 007 kel. babat jerawat, Kota
Surabaya, Jawa Timur

Khairulia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOMBO LUWE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, UNGU, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cumi Cabe Hijau; Cumi krispi; Cumi pedas; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Usus

Ayam Goreng Tepung; bakso; bakso ikan udang; cumi dalam adonan; hasil olahan ikan untuk makanan manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 16:04:20
540   EtiketJID2021088109

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Gading Mediterania Blk BK 3  RT/RW. 010/016,  Kel. Kelapa Gading Barat,
Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

SOFIAN WIDAGDO

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 :

: AVICENNA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; mengirim, menerima dan

meneruskan pesan elektronik; menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet; menyediakan akses pengguna ke
platform di Internet; menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan
layanan komunikasi suara melalui Internet; pengiriman pesan elektronik melalui situs web; penyediaan akses telekomunikasi
ke konten audio yang disediakan melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 16:08:23
540   EtiketJID2021088110

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Golf Lake Residence Jl. Atlantic City 8 No. 15, Rt. 009 Rw. 018, Kel. Cengkareng
Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat 11730, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11730

SUWANDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Isnaini S.H.,
Gedung Panti Trisula Perwari  Jalan Menteng Raya No 35

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RASA KAMPOENG 99
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 : ===Jasa restoran sushi 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; Kafe kopi; Kafe-kafe; Layanan kafe;
Restoran; Restoran Prasmanan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam
goreng, ayam krispy; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa kafe; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran;
kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan
kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail;
menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran;
restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; rumah makan; rumah makan cina halal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 16:08:53
540   EtiketJID2021088112

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Grand ITC Permata Hijau Kanto Sapphire No. 33,
Grogol Utara -  Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. Kurnia Ciptamoda Gemilang

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 :

: KCG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : KCG = Singkatan dari Nama Pemohon
591 Uraian Warna : Kuning, hijau, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa perdagangan; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web

(website); jasa ritel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 16:09:06
540   EtiketD232021088114

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangku Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73111
SUSIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAWI DAYAK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hitam, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===obat herbal; obat-obatan herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 17:48:32
540   EtiketDID2021088186

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Pudak Payung Permai D No. 1 RT 8/ RW 10, Kelurahan Pudakpayung,
Kecamatan Banyumanik., Kota Semarang, Jawa Tengah, 50265

Erny Amperawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Herbora tea
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Freshness in a sip : Kesegaran dalam setiap tegukan
591 Uraian Warna : Hijau dan cokelat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===daun teh===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 18:38:11
540   EtiketDID2021088209

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bugen Rt 07 Rw 01 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan, Kota
Semarang, Jawa Tengah, 50197

Fahmi Utomo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KRIUK KRES
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning,hitam,orange,jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik pare===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

14/12/2021 19:15:11
540   EtiketDID2021088222

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ngesrep Barat II no.27 RT.33 RW.6 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Semarang,
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50262

Yulia Syafana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KRONJU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : kuning, merah dan ada garis pinggir coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kukis (kue kering)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/12/2021 11:47:16
540   EtiketD242021088436

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pengsong Perumahan Graha Perembun Asri Blok L 05 Perampuan, Lombok
Barat, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 83351

Nur Aida

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pawon Pengsong
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kopi bubuk; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

15/12/2021 20:14:44
540   EtiketDID2021088740

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Tirto Rahayu Gang 1 Nomor 8, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur,
Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65151

Hadyan Ajar Dhyaksa
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Garasi - House of Coffee
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Garasi - Rumahnya Kopi
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es

krim]; biji kopi panggang; ekstrak kopi; kopi rempah; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu;
minuman es berbahan dasar kopi; produk-produk kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 00:28:57
540   EtiketDID2021088766

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.GUNUNG SAHARI RAYA NO. 1 RUKAN MANGGA DUA SQUARE BLOK F NO.
49, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT WINICE INTERNATIONAL TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABENI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; Alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga;

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; Bantalan, bantal dan selimut yang dipanaskan
dengan listrik, bukan untuk tujuan medis; Dispenser air; Dispenser pengharum listrik; Karpet yang dipanaskan dengan listrik;
Karpet-karpet yang dipanaskan dengan listrik untuk keperluan rumah tangga; Kasur-kasur pemanas (listrik) bukan untuk
tujuan medis; Ketel listrik; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; Kipas listrik yang bisa diangkut; Kopi mesin
domestik (elektrik); Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lemari pendingin dan pemanas listrik; Lembaran
aroma/pewangi untuk alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik pengatur
pakaian untuk mengeringkan pakaian yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; Mesin–mesin pengeringan pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dengan fungsi mensterilisasi, menghilangkan bau
dan merawat ketahanan lipatan pada pakaian; Oven dapur listrik; Pemanggang kopi, listrik; Pemijat wajah listrik; Pengering
pakaian elektrik (menggunakan tenaga listrik); Penggiling tortilla, listrik; Peralatan dan perangkat penerangan non-listrik;
Peralatan listrik untuk membuat makanan panas; Peralatan pembuat kopi listrik untuk penggunaan komersial; Peralatan
pembuat minuman kopi listrik; Peralatan penerangan listrik malam; Peralatan yang dipanaskan secara listrik
untuk mengisi kopi; Perlengkapan lampu pembesar listrik; Sandwich toaster, listrik; Saringan kopi (listrik); 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; alat cukur busa panas listrik; alat listrik untuk
sterilisasi dan detoksifikasi (detoxification) makanan dan benda-benda dengan efek penghilang bau; alat memasak sous-vide,
listrik; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air non-listrik untuk
keperluan rumah tangga; alat pengatur kelembapan udara yang menggunakan listrik; alat penggoreng tanpa minyak (air
fryers); alat untuk penyaring air minum; alat-alat pendingin udara listrik; aparat pemanasan uap; aparat pemanasan, listrik;
aparat penghilang bau udara listrik; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; aparatus untuk fondue,
listrik; aparatus untuk fondue, non-listrik; bak untuk merendam kaki portabel listrik; bidet listrik untuk keperluan rumah tangga;
bir kopi, listrik; boiler listrik; boiler telur, listrik; bola lampu, listrik; broiler listrik; candelabras, listrik; ceret listrik untuk keperluan
rumah tangga; ceret teh, listrik; ceret, listrik; cetakan wafel, listrik; coffeepots listrik tanpa kabel; cooktops; cooktops gas;
dehidrator makanan listrik untuk kebutuhan rumah tangga; dehumidifiers, listrik; dehydrators makanan, listrik; dipasang kain
selimut untuk toaster listrik; dispenser air panas listrik; dispenser listrik untuk deodoran ruangan; dispenser minuman, listrik;
downlight; espresso mesin, listrik; filamen untuk lampu listrik; filter kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi
listrik; filter kopi, listrik; filter pemurnian air listrik untuk keperluan rumah tangga; filter udara untuk keperluan rumah tangga;
filter untuk air minum; filter untuk air minum reverse osmosis; fondue pot, listrik; fondues [aparat memasak], listrik; footwarmers
listrik; footwarmers listrik dalam sifat footmuffs; footwarmers listrik untuk penggunaan pribadi; footwarmers, listrik atau non-
listrik; freezer listrik; freezer listrik es krim; freezer listrik untuk keperluan rumah tangga; gas memasak oven untuk keperluan
rumah tangga; griddles listrik [peralatan memasak]; guci kopi, listrik; gudang anggur, listrik; hot plate dan pemanggang listrik;
humidifier, listrik; 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 diisi ulang untuk mesin kakao listrik; kapsul
kakao, dapat digunakan kembali, untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao, kosong, untuk mesin kakao listrik; kapsul kopi yang
dapat diisi ulang untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat digunakan kembali, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, kosong,
untuk mesin kopi listrik; kapsul teh kosong 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; ketel logam, listrik;
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kipas angin listrik; kipas listrik portabel; kipas listrik untuk AC; kipas listrik untuk keperluan rumah tangga; kipas listrik untuk
penggunaan pribadi; 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; kompor untuk memasak, elektrik; kotak keren portabel, listrik; kotak pendingin, listrik; kulkas listrik untuk
keperluan rumah tangga; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam listrik; lemari es listrik; 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 wangi lilin; luminer listrik; mandi listrik; merokok generator untuk memasak; merokok menghasilkan
peralatan untuk memasak; mesin kopi listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi, listrik; mesin pembuatan es krim;
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; non-listrik piring panas untuk
keperluan rumah tangga; obor listrik; obor listrik untuk penerangan; obor saku, listrik; 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 microwave [aparat memasak]; oven pemanggang roti listrik; 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; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga; panci memasak tekanan elekrik; panci pemanasan non-
listrik untuk tidur; panci penggorengan listrik; panci sayur (listrik); panci, listrik; panggangan dalam ruangan listrik; panggangan
listrik; panggangan outdoor listrik; panggangan, listrik; pemanas air listrik; pemanas berseri-seri listrik untuk keperluan rumah
tangga; pemanas bertenaga listrik atau gas; pemanas listrik; pemanas listrik portabel; pemanas luar, listrik; pemanas ruang
listrik; pemanas teras, listrik; pemanas, listrik, untuk botol minuman; pemanasan aparat untuk bahan bakar padat, cair atau
gas; pemanasan filamen, listrik; pemanggang (peralatan dapur), pemanggang listrik, pemanggang gas; pemanggang [alat
memasak]; pemanggang sandwich listrik; pembersih udara; pembersih udara, listrik; pembuat kopi listrik; pembuat kopi listrik
untuk penggunaan rumah tangga; pembuat kopi tetes, listrik; pembuat kopi, 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; penanak nasi listrik; pengering binatu listrik; pengering laundry, listrik; pengering piring listrik;
pengering rambut listrik genggam; pengering sepatu listrik untuk keperluan rumah tangga; pengering tangan udara listrik
panas; penggemar jendela listrik; penggemar listrik menjadi bagian dari instalasi AC rumah tangga; penggorengan dalam,
listrik; penggorengan memasak listrik; penghangat handuk listrik; penghangat listrik untuk botol susu; penghangat minuman
listrik; penghangat minuman, listrik; penghangat piring listrik; pengukus makanan, listrik; pengukus nasi menggunakan listrik;
pengukus sayuran menggunakan listrik; penurun lembab listrik; peralatan listrik penghasil ion otomatis (dapat bergerak
otomatis) untuk keperluan rumah tangga; peralatan listrik untuk membuat yogurt; peralatan listrik untuk pembuatan kopi;
peralatan listrik untuk pembuatan yoghurt; peralatan memasak elektrik; peralatan memasak, listrik; peralatan memasak, listrik,
yaitu broiling elektrik (electric broiling) dan panci panggangan (grill pans), griddles listrik [peralatan memasak] dan loyang
(baking sheets) untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan; peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu, oven
pemanggang roti, kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik, pemasak-
pemasak (cookers) sup listrik; percolators kopi, listrik; perebus/boiler air listrik; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi
mandi pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; piring panas listrik untuk keperluan rumah tangga; pot
memasak listrik; pot moka listrik; radiator listrik untuk memanaskan bangunan; rak pengering listrik untuk mengeringkan
pakaian; roaster kopi, listrik; roaster listrik; roaster listrik untuk keperluan rumah tangga; rotisseries listrik; selimut, listrik, bukan
untuk tujuan medis; selimut, listrik, untuk keperluan rumah tangga; semi-otomatis mesin kopi listrik; sepenuhnya otomatis
mesin kopi listrik; soket untuk lampu listrik; steker lampu listrik; sterilisasi listrik untuk keperluan rumah tangga; stockpots listrik;
table-top raclette panggangan, listrik; tabung debit, listrik, untuk penerangan; teko kopi listrik yang menggabungkan perkolator;
toaster roti listrik; toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga; tumbuk membuat mesin kue beras, listrik, untuk keperluan
rumah tangga; unit pelunakan air listrik untuk keperluan rumah tangga; unit penghilang bau ruang listrik; wajan listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 00:53:39
540   EtiketDID2021088767

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Duta Indah Malibu Blok C-47, Kota Medan, Sumatera Utara
Julius Monroe

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARBA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji listrik; mesin

gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Mesin hammer drill
bor bobok beton; Mesin pencampur beton (mesin); Roda pemotong; bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan spesifik
untuk pompa-pompa pelumasan (lubrication pumps), yaitu pompa-pompa ember (bucket pumps), pompa-pompa gemuk
(grease pumps), senjata api genggam (hand guns), rakitan-rakitan selang (hose assemblies), dan pompa-pompa tangan, juga

Halaman 70 dari 668



termasuk bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan yang terkait seperti silinder-silinder, o-ring, alat pendorong
(plungers), katup-katup, rakitan-rakitan, ring/washer, layar-layar, filter-filter, bola-bola, alat-alat penahan (retainer), tutup-tutup
(caps), kait-kait, batang (stems), cincin-cincin, lengan-lengan, barel-barel, gagang-gagang, kepala-kepala, busi-busi, barel-
barel, kerah-kerah, kancing-kancing, gasket-gasket, piston-piston, selang-selang; mesin bor aspal atau beton; mesin gergaji
bundar; mesin paving beton; pemotong beton; pisau untuk gergaji bundar; roda abrasif untuk gerinda yang dioperasikan
dengan daya; roda kawat untuk gerinda yang dioperasikan dengan daya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 01:30:19
540   EtiketDID2021088768

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Sukaraja Dusun Rajapeni No 246, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
Dicky Nugroho

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Barong
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hitam, Orange, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kacang tanah, dikeringkan; kacang beraneka rasa; kacang garing; kacang kacang; kacang oven; kacang panggang;

kacang pedas; kacang-kacang yang sudah dimasak; kacang-kacangan yang dimasak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 04:03:58
540   EtiketDID2021088769

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batu Amantis No.7 RT.006/RW.010, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta
Timur, DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

ROMAULI LYNDA SONTY GULTOM

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 :

: TetUli
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===atasan [pakaian]; celana; gaun; rok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 04:09:41
540   EtiketDID2021088770

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pramuka Sari 1 No 7E, Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI
Jakarta,15142, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Dwiki Panrala

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 :

: Rephatious
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Pakaian Pria; jaket [pakaian]; kaos; kemeja untuk pria; pakaian; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita;

pakaian, alas kaki dan tutup kepala; sandal; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 04:26:05
540   EtiketDID2021088771
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GD. Patra Jasa Office Tower Lt. 21 Ruang 2141A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-
34, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12950

PT. JAVA ONLINE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUCM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Resource Utilization and Configuration Management System
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak aplikasi web; paket perangkat lunak terintegrasi; perangkat lunak aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 05:52:26
540   EtiketDID2021088772

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.chalik no 3, Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan, 91121
Selpi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Macantik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Cantik banget
591 Uraian Warna : Ungu , putih , pink , kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sampo rambut 3-in-1; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; kosmetik perawatan kulit; sampo ketombe tanpa obat;

sampo untuk rambut manusia; sediaan perawatan kulit anti penuaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 06:20:59
540   EtiketJID2021088773

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanjung Barat No. 18R RT 008 RW 006, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12530

Rifal Albar Basi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUBUG DESA + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, kuning emas dan krem
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran; jasa katering; kafe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 06:45:47
540   EtiketDID2021088774

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Irian, Kepi, Obaa, Kabupaten Mappi, Papua, 99870
Khaerani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Yumn Bakery + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Yumn berasal dari bahasa arab yang artinya berkah
591 Uraian Warna : Biru, merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue kering (pastri); Roti pastry; donat; pizza; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 06:50:42
540   EtiketDID2021088775

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2 Pentland Gardens, Edinburgh, EH10 6NW
Cheeky Chompers Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budhi Ghama S.H., M.H.,
Septiola Consulting d/a BG & Partners Law Office, Jl. Iskandarsyah II No. 16B,
Rt.001 Rw. 005, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12160

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cheeky Chompers
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Cheeky Chompers merupakan nama pemohon
591 Uraian Warna : hitam, putih, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 25, 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Syal; alas kaki; celemek; celemek [pakaian]; dasi; kain tadah liur bayi; oto, bukan dari kain atau kertas; pakaian; pakaian

untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; penutup kepala; selimut dpt dipakai===
===Guncang bayi menggabungkan cincin tumbuh gigi; Guncang untuk bayi; artikel pakaian untuk mainan; ayunan bayi;
mainan *; mainan aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan bayi; mainan pendidikan;
mainan pendidikan untuk bayi; mainan perkembangan bayi; mainan untuk anak-anak; mainan untuk bayi; rattles [mainan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 06:56:26
540   EtiketDID2021088776

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Irian, Kepi, Obaa, Kabupaten Mappi, Papua, 99870
Khaerani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Yumn Bakery + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Yumn berasal dari bahasa arab yang artinya berkah
591 Uraian Warna : Biru, merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau

plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; kantong plastik untuk produk makanan; kemasan; kemasan kardus; kemasan
kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap
lingkungan; kertas dan plastik untuk kemasan; kertas-kertas kemasan; wadah makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 07:07:13
540   EtiketJID2021088777

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Irian, Kepi, Obaa, Kabupaten Mappi, Papua, 99870
Khaerani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Yumn Bakery + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Yumn berasal dari bahasa arab yang artinya berkah
591 Uraian Warna : Biru, merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko kue; Toko kue online; Toko roti online; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau

mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; toko roti===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 07:13:08
540   EtiketJID2021088778

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN CLUSTER BUMI CITRA LESTARI TAHAP 3.C KAMPUNG
WANACALA, KELURAHAN HARJAMUKTI, KECAMATAN HARJAMUKTI, Kota
Cirebon, Jawa Barat

CV. DARWIS ATHALAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUMAH MAKAN IBU HAJI AMINAH CIJANTUNG PURWAKARTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : kuning, merah, hitam, biru, 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; 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 menjemput makanan; Layanan reservasi untuk memesan
makanan; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Pondok penyediaan makanan sate; Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar,
ayam goreng, ayam krispy; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack
bar); Warung penyediaan makanan sate; jasa memasak makanan; katering makanan dan minuman; kedai ayam goreng;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk
dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman
sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan
yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman; rumah makan; tempat makan
yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 07:24:10
540   EtiketJ162021088779

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nangka No.38, Kota Denpasar, Bali, 80231
Putu Suryaningrat Mega Raharja.,SE, MM.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RaKenz Fried Chicken + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah; Kuning; Putih;
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafe kopi; Restoran; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 07:44:26
540   EtiketDID2021088780

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Salatiga-Solo KM 2, RT 02, RW 04, Dusun Tugu, Desa Bener, Kecamatan
Tengaran. , Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 50775

CV. Tarpack

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LaTiz
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : NA
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Desinfektan dan antiseptik; Gel antiseptik;

Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Halaman 74 dari 668



Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; antiseptik; pembersih tangan antiseptik;
sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan antibakteri untuk perawatan luka; tisu antiseptik sekali pakai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 07:47:08
540   EtiketD242021088781

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kuiq, Desa Pengengat. Kec.Pujut Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,
Nusa Tenggara Barat, 83573

Imran Rosadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POTGRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===media tanam untuk tanaman; pupuk organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 07:49:16
540   EtiketDID2021088782

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Hidup Baru, RT.009 / RW.002, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

ANTON, TJUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Danthy Julinentie S.T., S.H., M.H.
BAZT Law Office & Consultants Gedung Thamrin City, Lantai 3, Blok G28 No 7-8,
Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D68 SPORTS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal,

sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu
diatas sol; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah
kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju
Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju
atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan
panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Bantalan anti
keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian
dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu
(Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala
(Pakaian)); Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari
kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita;
Celana ketat yoga; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim;
Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi
lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana
pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Cimata
(Pakaian Adat); Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Detat
(Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Flashes (pakaian); Gaun pengantin; Girdle sebagai pakaian dasar; Gurita (Korset); Hande-
Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab olahraga; Ikat Kepala; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak
berkeringat; Ikat pinggang; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol;
Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa
lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah
tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang
dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak; Jubah mandi dan topi yang
dikenakan saat tidur; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu);
Kaos t-shirt; Kaus pakaian; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Kerudung kepala
untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat
musim hujan; Kopiah; Kulit bagian atas sepatu; Kun (Rok Bagian Bawah); Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel;
Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis;
Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Meukasah (Baju); Oroba Si
Oli (Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian
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Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga;
Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian
Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam
air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek,
pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi;
Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan
panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi,
beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan
kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas
(bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan
anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian
ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar untuk
olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai;
Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi;
Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif;
Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk
yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat
dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian,
yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja,
sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala;
Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian
renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam
wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga,
celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif,
yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk
yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset,
ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada
saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju
hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju,
gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja,
T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-
pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Peci; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung
ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku
(pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu,
topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Peukayan Daro Baro (Pakaian
Adat); Pici (Kopiah); Pita penahan keringat saat berolahraga; Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok
pengantin; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang;
Sarung tangan tenun (pakaian); Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut;
Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya
antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu
olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan
bahan karet yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan
pakaian main; Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok
Bodor; T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt
lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian
Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup
Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar
matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan
dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat
dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu;
Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki khusus untuk
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olahraga; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk wanita; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, termasuk sepatu,
sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas
Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan
sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang];
atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan untuk
wanita; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas
sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu
bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan
sisipan sepatu; bagian depan kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju
berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos
[pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing;
baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut
(pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju
untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; ban lengan [pakaian]; ban pinggang
(pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi
pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara
yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas
kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bingkai topi [kerangka]; blazer [pakaian bisnis]; blus; blus [pakaian bisnis]; blus
lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; blus militer; bodices [pakaian
dalam]; bodysuits untuk wanita; bootee (sepatu bayi wol); bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bretel; bulu
[pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun;
celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana
bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos;
celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita
yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf;
celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging;
celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik;
celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer;
celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana
pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik;
celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang
untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang
yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki
[pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek
bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek
denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo;
celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada
bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis;
celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa;
celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana
perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski;
celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung;
celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang
kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam
untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu
olahraga; dalaman jilbab; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat
untuk kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys [bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands
[pakaian]; flat balet [sepatu flat]; foulards [artikel pakaian]; gabardines [pakaian]; garter pengantin; gaun [pakaian bisnis]; gaun
jumper (baju hangat); gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk wanita; gaya
pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for
footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian];
gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk
stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hakama [rok lipit untuk kimono formal];
hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono];
haori [mantel pendek untuk kimono]; hidup [kimono penuh-panjang]; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat
pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang
untuk pakaian; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket
berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket
dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket
hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan
panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket
olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket
reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan
angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket
wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk
kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket,
sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas
hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas serikat; jas snowboard; jas
taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeogori
[pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jilbab; jubah mandi;
juban [kaus untuk kimono]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian];
kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol
dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria;
kaos oblong wanita; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos singlet; kaos t shirt; kaos, celana pendek dan kaus kaki
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American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus kaki baju pria; kaus kaki
celana panjang; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki sandal; kaus kaki wanita; kaus
olahraga; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan;
kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja
kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek;
kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja 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;
kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana;
kimono; kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset mantel parit (pakaian); korset
menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum rakyat [pakaian];
kostum renang; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam
sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging
menjadi celana panjang; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; lis pinggiran sol
untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; magoja [Jaket luar Korea
dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian
yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel [pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel
debu; mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim
dingin; mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk
berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah
musim dingin [pakaian]; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat;
membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi]; muffs [pakaian]; nemaki
[jubah tidur Jepang]; obi [band selempang untuk kimono]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian
atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk
selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria;
pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian
bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian
dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam
bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam
pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun;
pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas
ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian
hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo;
pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing;
pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian
latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian
luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian
luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian
malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga;
pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi
tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian
pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut
dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo;
pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam;
pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating;
pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan
cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan
angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak
termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin;
pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian
tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki;
pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian
untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian
yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual
untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal,
kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang
menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit),
pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan
angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat;
pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan
hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian
pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang
berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu
piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam,
dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; pelindung kaki (celana); pelindung tumit untuk sepatu;
pengantin pengantin wanita; penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penguat
untuk sepatu; penjaga ruam untuk olahraga air; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala untuk
olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu
boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup
sepatu, selain untuk keperluan medis; penyangga pakaian; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat
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yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam
pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama
boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita;
puncak topi; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; rok; rok [pakaian
bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok tenis;
rompi olahraga; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang
terbuat dari kain [pakaian]; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal
dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit domba;
sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur;
sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal
untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung
tangan pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selempang; selempang untuk dipakai; selendang [pakaian]; selop; sepatu;
sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu
atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan;
sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu
boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk
industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis
dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk
memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu
bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot
wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa;
sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan
tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas
kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk
stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging;
sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas
digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu
luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat
tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin
wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju;
sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres;
sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan
lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas
kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek,
celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang
dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam
baseball; seragam judo; seragam karate; seragam olahraga; seragam perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri;
seragam taekwondo; seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam hotel; set pendek [pakaian]; setelan baju (sweat
suits) sweater; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan
hangat untuk olahraga; setelan rok; shift [pakaian]; singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; slip
pakaian dalam; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk sandal gaya
Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sriwal (pakaian); stoking dan celana ketat
tipis wanita; suge-gasa [topi topi]; suspender [bretel]; syal dan jilbab; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki untuk
zori [sandal gaya Jepang]; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tank top untuk olahraga; tas khusus diadaptasi untuk
sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas
sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah;
topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan
peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas
[pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga;
topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan;
topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk
bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; tubuh [pakaian]; tutup
kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; ushankas
[topi bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 07:57:32
540   EtiketD242021088783

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Presak, Kelurahan Meninting, Kec. Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat,
Nusa Tenggara Barat, 83355

Mulida

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : PAWON INAK - INAK
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon ikan; ikan kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 08:13:14
540   EtiketD242021088784

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rebana No. 17 Karang Sukun, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83121
Andro Meda Teqy

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rengik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Oranye, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik buah-buahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 08:18:12
540   EtiketDID2021088785

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TM,PLUIT MURNI II/1 RT017 RW004 KEL.PLUIT, KEC.PENJARINGAN, JAKARTA
UTARA, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

BAKIR HASAN THE, LIU ZAIPENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UXG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantalan anti gesekan untuk mesin; Blok bantalan penyangga untuk mesin; Cincin bola untuk bantalan; Landas poros

(bagian-bagian mesin); bagian logam dan aksesori untuk katup, yaitu kit segel yang terdiri dari bantalan dan segel, trim aliran
dan aktuator; bagian logam dan aksesori untuk pentil, yaitu kit segel yang terdiri dari bantalan dan segel, trim aliran dan
aktuator; bantalan bola; bantalan mesin; bantalan poros [bagian dari mesin]; bantalan rol; bantalan self-oiling; bantalan untuk
mesin; bantalan untuk poros transmisi, menjadi bagian dari mesin; pelat tunggal untuk mendukung bantalan poros; sangkar
bantalan menjadi bagian-bagian mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 08:19:36
540   EtiketJID2021088786

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. CIMENYAN Rt.003/003, CINTAASIH, GEKBRONG , Kabupaten Cianjur, Jawa
Barat, 48261

PT. DEWI SHRI FARMINDO TBK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT. DEWI SHRI FARMINDO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa grosir ayam; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 08:26:38
540   EtiketDID2021088787

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEBON PEDES RT 001 RW 008 KELURAHAN KEBON PEDES KECAMATAN
TANAH SAREAL, Kota Bogor, Jawa Barat, 16162

PT NATA FAZA INTERNASIONAL, Ma'ruf Ikhsan Nata

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: natta.id (natta dot id )
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara daring

(online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring sosial, dan untuk memungkinakan para penggunanya
menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola data; Aplikasi gawai yang berkaitan dengan penghubung
pencari kerja (talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia kerja (Untuk semua jenis pekerjaan upah harian,
mingguan, bulanan) Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan lowongan pekerjaan marketplace untuk UKM & Penyedia
Jasa/service mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk Kantor Online kepada Pencari Jasa, dan pencari jasa dapat
request/order pekerjaan/project Media penyimpanan database user seperti KTP,SIM, nama PT, SIUP, No Hp, Foto Profile,
dan data lainnya untuk keperluan keamanan periklanan bagi Perusahaan yang ingin beriklan di platform Werkzone Aplikasi
Website & Aplikasi Mobile yang dapat melakukan transaksi pembayaran iklan, Kantor Online, dan jasa/service/project yang
sudah selesai dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi mesin kasir online (Program computer); 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 peranti lunak untuk perangkat mobile atau
nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Peralatan informasi elektronik
yang dapat diakses dari jarak jauh secara online; Perangkat lunak komputer & publikasi secara elektronik yang diberikan
online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat
lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online; 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 untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik,
dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Perangkat lunak tanda tangan elektronik untuk
mengamankan transaksi; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak
komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna
di bidang kepentingan umum; Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace
elektronik online; Piranti lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; 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 menjadwalkan dan mengelola kalender, menjadwalkan dan mengelola
kontak, menjadwalkan dan mengelola rapat online; Platform perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas
secara daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa berjangka; Program komputer untuk menjalankan transaksi
melalui e-commerce; 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; 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; 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
komputer untuk mengotorisasi pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk
mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran
elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat
komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi percetakan online yang dikombinasikan
dengan jarinqan sosial dimana para penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi yang menyediakan jasa
percetakan online; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk digunakan dalam pengiriman dana secara elektronik dan untuk
transaksi-transaksi keuangan pada umumnya; layanan komputer yang dapat diunduh untuk mengakses komunitas online yang
memungkinkan pengguna untuk berbagi bertukar dan mendistribusikan data dan informasi; perangkat komputer untuk
mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; 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 e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi
bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan
pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer dalam bentuk
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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 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 e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan
transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk mengelola dan memvalidasi transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan kontrak pintar berbasis blockchain;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan teknologi
blockchain; perangkat lunak 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 jejaring sosial
dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk layanan penggalangan dana amal online dan layanan
donasi/sumbangan keuangan; perangkat lunak untuk memutar video, komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat, mengelola, dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk mengakses dan
menelusuri database online dan situs web; 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
menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui
sebuah jaringan komputer; perangkat lunak untuk pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas online;
perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam bermain
permainan komputer online,
perangkat lunak permainan
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik
dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak,
dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengizinkan pengguna untuk melakukan transaksi perbankan elektronik, peminjaman, investasi dan penukaran keuangan
melalui jaringan komputer global; perangkat lunak yang memungkinkan individu, kelompok, perusahaan, dan merek untuk
menciptakan/membuat dan mempertahankan kehadiran/keberadaan online untuk keperluan pemasaran; perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam tantangan kesehatan dan kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk
berpartisipasi dalam jejaring/jaringan sosial dan diskusi online dengan orang lain mengenai masalah-masalah medis,
perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness), untuk melakukan penilaian kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan
(goals), hasil (outcomes), dan hadiah (rewards) kesehatan dan kebugaran (wellness); pesawat-pesawat dan perkakas-
perkakas transaksi finansial elektronik dan perdagangan elektronik; piranti keras komputer, periferal komputer, dan
piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi tunai elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan
pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; 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 komputer untuk
mengakses, menelusuri, dan
mencari basis data online, perangkat
lunak yang memungkinkan
pengguna untuk memutar dan
memprogram hiburan terkait konten
audio, video, teks, dan multimedia; 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-program komputer untuk mengakses, melihat-lihat (browsing) dan menelusuri database secara
sambung-langsung (online); publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet;
publikasi elektronik yang dapat didownload dalam bentuk majalah, artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan
informasi, bahan-bahan instruksi dalam bidang bisnis, perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud
computing, telekomunikasi, internet, pelatihan bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen
pemasaran dan keuangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 08:36:12
540   EtiketDID2021088789

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TAMALATE 2 NO. 182 RT 005 RW 003 KEL/DES. MAPPALA, KEC. RAPPOCINI
, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

RESMITHA MANDASARI. A. ASIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LABAÈCA
Merek Kata
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566 Arti Bahasa :

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

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim
muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian,
minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent
bubuk .; Bibit parfum; Gel pelangsing (kosmetik); Kosmetik untuk bulu mata; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim pelembab; Krim pencuci tangan; Krim tabir surya; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Losion dan serum; Losion
dan spray untuk tubuh; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Parfum untuk bayi; Parfum, eau de
toilette; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pencuci tangan; Pewangi badan (kosmetik); Sabun kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Shampo berbentuk batangan; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); amber [parfum]; body lotion untuk keperluan kosmetik; cairan
pencuci; colognes, parfum dan kosmetik; eau de parfum; gel kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; kit
kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tabir surya; krim anti-kerut; krim anti-penuaan; krim anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim berjemur; krim dan lotion kosmetik; krim dan sediaan setelah matahari; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kecantikan; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel;
krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim setelah
matahari; krim tabir surya; krim tangan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan
pelembab anti-penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion perawatan matahari; lotion
setelah matahari; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk wajah; lotion
wajah kosmetik; lulur kosmetik; masker kosmetik; minyak parfum; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk
gel; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembersih semprot untuk keperluan
rumah tangga; pembersih tangan; pencuci tubuh (sabun) bayi; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; penyegar kulit;
pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun
kosmetik; sachet parfum; salep kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); semprotan rambut; serum kecantikan;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum perawatan rambut; serum wajah; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan
perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo
ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 08:40:08
540   EtiketD242021088790

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Masjid Al Muttaqin Banjar Dasan Agung Kelurahan Dasan Agung Baru
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat, 83127

Ermayani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAYANG KENCAK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Mayang diambil dari nama sendiri dan Kencak diambil dari bahasa Sasak yang artinya gesit
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 08:42:29
540   EtiketDID2021088791

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO MELIA WALK MDA-39, JALAN BOULEVARD GRAHA RAYA, KEL. PAKU
JAYA, KEC. SERPONG UTARA. KOTA TANGERANG SELATAN, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15324

PT. KARYA NEGERI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: KAY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : KAY = SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Penyegar

ruangan; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sampo; Serum kecantikan
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Vitamin rambut; aromatik [minyak esensial]; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; busa pembersih kulit; cat kuku; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pembersih kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; lipstik; losion untuk
tubuh; lotion kecantikan; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pembersih kulit; lotion
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; masker pembersih untuk tubuh; masker untuk membersihkan wajah;
minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak kasturi [wewangian]; minyak
parfum; minyak wangi; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum
untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi cair; pelembab anti-penuaan; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pemoles bibir; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk wewangian;
sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim
tubuh; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun-sabun; sachet parfum; sediaan pengharum ruangan; sediaan pewangi udara
untuk mobil; serum kecantikan; wewangian alami; wewangian dicampur; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 08:46:52
540   EtiketJID2021088792

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. CIMENYAN Rt.003/003, CINTAASIH, GEKBRONG , Kabupaten Cianjur, Jawa
Barat, 48261

PT. DEWI SHRI FARMINDO TBK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT. DEWI SHRI FARMINDO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peternakan; jasa peternakan; layanan pejantan dan pembibitan untuk hewan peliharaan; layanan pejantan dan pembibitan

untuk ternak; pembiakan binatang; perawatan hewan ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 08:47:15
540   EtiketJID2021088793

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SULTAN AGUNG NO. 16, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT. DUTA ABADI PRIMANTARA

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 :

: SIT & CO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan ekspor-impor; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis

dan pemasaran; layanan ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; toko mebel,
furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin,
plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan
peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis,
meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan,
kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 08:49:11
540   EtiketDID2021088794

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.  KEMURNIAN V NO 57A RT 003 RW 004 KEL GLODOK KEC TAMAN SARI,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

LINDA WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REPLY 20
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Reply berarti membalas, menjawab, sahutan. Reply 20 berarti menjawab kebutuhan perawatan diri
untuk umur 20

591 Uraian Warna : WARNA HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,

mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat
untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pencuci wajah;
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih
kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik;
Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak
wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Maker
wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk
perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata,
perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau
bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Sabun cair wajah; Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sampo rambut
3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan
tanpa obat; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,
larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim
wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan
masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; barang-barang toilet (toilet articles),
yaitu, sabun dan air toilet; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk kosmetik,
krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh
dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; concealer wajah; emulsi
wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens wajah; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung
obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kapas
kecantikan; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam
bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu, susu, losion,
gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; lilin untuk keperluan kecantikan; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah
untuk dipakai setelah bercukur; lotion kecantikan; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
make-up untuk wajah dan tubuh; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan
wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
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menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik;
masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak wajah; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk
digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; rias wajah; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi;
sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk
binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair;
sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan;
sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah;
sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi,
busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung
obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk
mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi;
sabun wangi; sabun-sabun; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan
wajah topikal; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih pribadi untuk
wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan
untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan pembersih kulit
untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu kecantikan; susu pelembab untuk pemutih kulit
wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh;
susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak
mengandung obat; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 08:50:38
540   EtiketJID2021088795

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ABDUL HAMID RT. 005 KEL. KEDAMAIAN, KEC. TANJUNG KARANG TIMUR,
Kota Bandar Lampung, Lampung

FERDIAN WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELESIA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa

studio fotografi; Jasa-jasa  penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif
digital dan elektronik; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Penyedia konten melalui situs web; distribusi
gambar bergerak; film distribusi; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di
bidang musik, video, dan film; layanan penguasaan film; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; mengadakan
konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh
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pengguna dan iklan online; mengedit rekaman audio; pengeditan film; penyewaan film dan video; produksi dan distribusi
rekaman suara, film dan video; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi film; produksi film
dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR); produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi
musik; produksi pertunjukan film dan video; produksi podcast; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara, musik dan
video; publikasi katalog; studio rekaman dan layanan studio film untuk produksi presentasi multimedia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 08:52:55
540   EtiketJID2021088796

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds. Tahunan RT 003 RW 005 Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah,
59265

Abdul Ghofur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dzaki Jahit
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===jahit; layanan menjahit kustom; penjahit khusus; penjahitan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 08:59:03
540   EtiketDID2021088797

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BTN Bukit Pondok Indah Blok D RT 002 RW 019 Kelurahan Bojongherang,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

Diaz Indra Setiawan, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SD WEAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian; pakaian tidur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 09:00:44
540   EtiketDID2021088798

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUTOMO NO. 560, KEL. GANG BUNTU KEC. MEDAN TIMUR, Kota Medan,
Sumatera Utara

JOEY GISELA JOHAN

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 :

: LUNOAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ABU - ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik ); Pelembut pakaian; Perona Pipi; Pewangi pakaian; Sediaan kosmetik untuk bibir;

Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Serum bulu mata; Serum kecantikan
(kosmetik); Spray wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk
kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku dan penghapus cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
dasar bedak (kosmetik); deodoran; gel rambut; highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik;
kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; krim anti-penuaan untuk
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keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; lipstik; lulur kosmetik; maskara; masker rambut dan kulit kepala; masker wajah
kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; pacar untuk keperluan
kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku;
perekat untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona pipi; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; sabun cair untuk mencuci piring; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sampo; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewarnaan untuk
keperluan kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan,
menggosok dan membuang lemak; semprotan rambut; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 09:07:07
540   EtiketD242021088799

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung Pengsong Dusun Paokkambut RT. 05 Desa Telagawaru, Kabupaten
Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 83361

Syaiful Hardi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ma'me
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 09:07:30
540   EtiketDID2021088800

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Puri Sentra Niaga Blok E/71 Jl. Raya Kalimalang, Kel. Cipinang Melayu, Kec.
Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13620

PT. ALOMAMPA PERSADA, DRH RUSDIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Slimcap
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hijau, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu dalam bentuk kapsul===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 09:09:17
540   EtiketDID2021088801

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Elang IX HG 10 No.5 Bintaro Sektor 9 RT 02 RW 014, Kel. Pondok Pucung, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15229

Frily E.D. Karundeng

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LiONEL nama anak
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 25
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; Pakaian Bawahan [pakaian]; baju santai; celana dalam [pakaian]; jaket [pakaian]; jaket dengan
penutup kepala [pakaian]; kaus [pakaian]; pakaian; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 09:10:48
540   EtiketDID2021088802

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Citoe Rt. 001, Rw. 002 Kel. Karyasari Kec. Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa
Barat

Aris Rusmiati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YARIYOO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Laut, Kuning, Coklat, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon ikan; Ayam geprek; produk laut olahan; produk makanan laut olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:17:15
540   EtiketDID2021088837

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Ciguha Tengah, RT.001/ RW.001, Kel. Ciguha, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
Erina Firda Silviawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WARKER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih, Kuning,, Gold, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan jamur; jamur yang dapat dimakan, diolah; jamur, diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:17:47
540   EtiketJID2021088838

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Hendrik Timang No. 03, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah
NATALIA SINTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: eye's studio
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink, putih, biru, coklat, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan ekstensi bulu mata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:18:20
540   EtiketDID2021088839

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Taman Meruya Blok M No. 63, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510

PT. Prima Karya Berjaya
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PKB-6
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat pembasmi rumput; Pembasmi jamur; Sediaan Pembasmi tikus; Sediaan pembasmi tanaman beracun; fungisida;

herbisida; insektisida; pestisida; rodentisida; sediaan pembasmi serangga; sediaan untuk pembasmi hama===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:18:26
540   EtiketJID2021088840

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BSD City, Foresta Business Loft 3 Unit 17, Jl. BSD Boulevard Utara, Lengkong
Kulon, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, 15331

PT. Advansia Indotani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ADVANZOOM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis,

dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi
elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Penyelenggaraan webinar ( seminar online)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:18:30
540   EtiketDID2021088841

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka 48 Lingk. Gebang Tengah, RT/RW : 003/004, Kelurahan Gebang,
Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68117

MERCY GRACIA M.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEPUTREN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KEPUTREN memiliki arti istana tempat tinggal para putri raja atau bangsawan
591 Uraian Warna : biru, emas, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Serabi Jakarta; kue serabi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:20:30
540   EtiketDID2021088843

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Xinxing Town station, Zhucheng City, Weifang City, Shandong Province
Zhucheng Haotian Pharmaceutical Co. LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SoPure stevia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hijau, biru, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===buah (gula-gula); glukosa untuk keperluan kuliner; gula; kue pastry; maltosa; molase untuk makanan; pati untuk makanan;

pemanis alami; permen; sirup agave [pemanis alami]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:21:13
540   EtiketJID2021088844

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pinang Kav 1002 Bukit Nusa Indah RT008/RW016 Kel. Serua Kec. Ciputat , Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15414

Eko Sasmito Nugroho

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ketoprak Crispy
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : pink, putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan makanan dan minuman dibawa pulang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:22:43
540   EtiketDID2021088845

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Achilles, Jl. Panjang No. 29, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Kedoya Selatan,
Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510

PT Rahasia Gadis Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mission Power
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Logo tulisan Mission Power berwarna putih dan ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 18, 35, 21, 41, 25, 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda;

kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku
komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan;
novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon
pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu
perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan
terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi
boneka dan/atau aksesoris boneka===
===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===
===penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas===
===Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik;
sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka===
===Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga,
hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); layanan pelaporan berita; penyediaan berita secara online===
===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,
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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)===
===Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros,
manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:23:25
540   EtiketD222021088846

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tuan Guru Kyai Haji Haji M. Zainuddin Abdul Majid No.123 Pancor, Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok
Timur, Nusa Tenggara Barat

UNIVERSITAS HAMZANWADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: nahda farsi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak

sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:25:59
540   EtiketDID2021088847

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Agung Utara Blok A17 D/16 Rt.013 Rw.009, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok,
Jakarta Utara
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

KAHARUDIN TASLIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Johan Santoso S.H.
Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo SKT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT LAS MANUAL; Alat pelubang paku; Alat pengebor; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Ani-Ani; Batu

asah; Beliung; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan; Catok meja; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Intan pemotong
kaca [bagian alat tangan]; KETAM; Kelewang; Klem untuk tukang kayu atau pembuat kaleng; Kunci Ring; Kunci baut keran;
Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; MATA BOR; Martil; Mata bor (bagian dari alat tangan);
Mata gerinda diamond; Pacul; Palu; Parang; Pembuka kaleng, bukan listrik; Penggaris siku [perkakas tangan]; Perkakas
ketam (perkakas tanggan); Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; Pisau kater; Pisau kikis (alat tangan); Pompa air tangan,
cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau,
perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder,
linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer
dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat
tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan
dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi
otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas
tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong,
pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas
tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat
pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat
tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan
(alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga
(alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat
tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa
(tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan),
gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat
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pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan),
pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat
tangan).; SENDOK SEMEN; SILET; SISIR BESI; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Tang; Tang kuku; Tang potong;
alat pemotong [alat-alat tangan]; alat pengasah mata pisau; arit; batu asah; bayonet; bor  (peralatan tangan); cangkul
[perkakas tangan]; celurit; gada; gala senjata, tangan-dioperasikan; galah berkait / gancu; garpu; garu [perkakas tangan];
gerinda tangan (disk grinda); grease guns, tangan-dioperasikan; gunting berkebun; gunting kuku; gunting serbaguna; gunting*;
isi cutter; kaleng minyak untuk pelumas mesin [tangan alat]; kape; kulir; kunci pas soket [perkakas tangan]; kunci roda; palu
[perkakas tangan]; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pemotong kawat; pemotong ubin, tangan-
dioperasikan; pencabut paku [perkakas tangan]; penggali [perkakas tangan]; pinset; pisau berburu; pisau cukur; pisau lipat;
polishing setrika [kaca alat]; pompa tangan dioperasikan; pukulan tang [alat-alat tangan]; ragum; riveters [tangan alat]; sendok
*; tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik; tangan pompa *===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:28:05
540   EtiketDID2021088848

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 720 California Street,
San Francisco, CA 94108,
United States of America

OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BDO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BDO : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak komputer; publikasi elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:31:47
540   EtiketJID2021088849

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. UJUNG HARAPAN, RT. 004/RW. 042, KEL. BAHAGIA, KEC. BABELAN,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17610

ULUM DITA DYNASTY

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 :

: KERJAINPLIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KERJAINPLIS = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Orange, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa konsultasi di bidang pendidikan; konsultasi di bidang kesulitan belajar; konsultasi pendidikan; layanan penerjemahan

dan terjemahan; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan teks tertulis, selain teks
publikasi; proofreading naskah; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:32:49
540   EtiketDID2021088850

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Jati, RT.002/RW.002, Desa Leuwidamar, Kec. Leuwidamar, Kabupaten Lebak,
Banten

IWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WELL'S + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink, kuning emas, putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es krim dengan bahan dasar yoghurt; es krim; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim susu; kue es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:34:14
540   EtiketJID2021088851

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GROWINK, WISMA KEIAI LANTAI 2, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 3, KEL. KARET
TENGSIN, KEC. TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10220

PT. SUKSES UCHI NAWA

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 :

: PILATES RE BAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : PILATES RE BAR = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan klub kebugaran dan olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:34:49
540   EtiketDID2021088852

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAWASAN INDUSTRI KERONCONG, JALAN INDUSTRI KERONCONG NO 38,
KELURAHAN KERONCONG, KECAMATAN JATIUWUNG, KOTA TANGERANG,
PROVINSI BANTEN., Kota Tangerang, Banten, 15134

PT. ANUGRAH ORIGINAL BIONATURA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: coffeelenong
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna gold
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah);

Kopi yang tidak disangrai; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml;
Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi
jahe (moringa coffe ginger); Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); kopi rempah; kopi,
teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa
susu; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi espresso dicampur dengan susu;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi
espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari
kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; perasa kopi; produk-produk kopi; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan
minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:35:21
540   EtiketDID2021088853

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Teratai RT 23 Desa Lenggang, Kabupaten Belitung Timur, Kep. Bangka Belitung
Silvia Messara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KF Bakery
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Marun dan Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti, kue pastry dan gula-gula===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:36:49
540   EtiketDID2021088854

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Sekarsari RT 001 RW 003 Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa
Tengah, 59253

Sri Miningsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MELEJIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pangsit goreng; Pangsit ikan; Stik Keju; kerupuk stik ikan; kue stik bawang; pangsit berbasis tepung; stik balado===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:37:22
540   EtiketD242021088855

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bung Karno, RT. 03 Petemon Pagutan Timur Mataram, Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat, 83117

Wirasandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jamur Sasak
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Biru, Orange, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===jamur tiram, diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:37:22
540   EtiketDID2021088855

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BR. DINAS SOGRA, RT. 000/RW. 000, KEL. SEBUDI, KEC. SELAT, Kabupaten
Karangasem, Bali, 80862

I KOMANG SUDARTA

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 :

: NENEKMOYANG69
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:37:27
540   EtiketJID2021088856

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Nusa Indah . Jl. Pinang 1002 Kel. Serua Kec. Ciputat , Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15414

Endang Rahayu
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tharra Catering
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, putih dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===katering makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:39:13
540   EtiketDID2021088857

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BBS III Blok F2 No. 03, RT 024/RW 009, Kel. Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota
Cilegon, Banten, 42415

Yeni Suryani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAJABINA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SAJABINA, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sambal; sambel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:40:17
540   EtiketDID2021088858

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MELATI (ARIFFIN AHMAD), Kota Pekanbaru, Riau, 28125
PT ARTHASIDDHI SUKSES ANUGERAH, Kevin Ananta Kurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIO ALAMANDA
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:40:37
540   EtiketJID2021088859

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 56, Ttukseom-ro 17ga-gil, Seondong-gu,, Seoul, Republic of Korea., 04785
RNR INC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lee So Wang, S.E., S.H.
LSW Attorney at Law & Consulting  Graha Surveyor Indonesia lantai 19 ruang 1901
Jalan Gatot Subroto Kavling 56

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MONOPLEX + KARAKTER HURUF NON LATIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 41

Halaman 96 dari 668



510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyewaan film; adaptasi dan pengeditan sinematografi; film distribusi; jasa produksi animasi; layanan informasi jadwal
film; menyediakan fasilitas bioskop; organisasi pertunjukan budaya; pemutaran film; pengeditan film; perekaman, produksi dan
distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:40:50
540   EtiketDID2021088860

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dukuh Sekuping RT 001 RW 007, Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten
Jepara, Jawa Tengah, 59453

Suharto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUPUK ORGANIK CAIR BHUMIKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Biru, Hijau, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk organik hayati cair===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:45:16
540   EtiketDID2021088862

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Achilles, Jl. Panjang No. 29, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Kedoya Selatan,
Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510

PT Rahasia Gadis Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Agen Rahasia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Logo tulisan Agen Rahasia berwarna putih keabuan dan merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 18, 35, 21, 41, 25, 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda;

kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku
komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan;
novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon
pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu
perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan
terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi
boneka dan/atau aksesoris boneka===
===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===
===penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas===
===Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik;
sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka===
===Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga,
hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); layanan pelaporan berita; penyediaan berita secara online===
===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,
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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)===
===Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros,
manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:46:06
540   EtiketDID2021088863

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dukuh Sekuping RT 001 RW 007, Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten
Jepara, Jawa Tengah, 59453

Suharto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUPUK ORGANIK PADAT (Bio-Slurry) BHUMIKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Bio-slurry adalah produk akhir pengolahan limbah berbahan kotoran hewan yang berbentuk padat dan
cair

591 Uraian Warna : Hitam, Hijau, Oranye, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:50:23
540   EtiketDID2021088864

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Widya Kencana Blok V.8 no.7 Sekt 12-5 RT06 RW05 Kel. Ciater Kec. Serpong,
Kota Tangerang Selatan, Banten, 15310

Istiqomah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LA RICHE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:50:33
540   EtiketDID2021088865

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Sidorejo Dsn III, Aek Loba Afdeling I, Aek Kuasan, Kabupaten Asahan,
Sumatera Utara

YUNITA TELAUMBANUA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANITAA
Merek Kata

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

kosmetik.; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Cairan untuk rambut (kosmetik); Deodorant stick; 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; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
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(kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di
sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim
Badan area sensitif (kosmetik); Krim 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 pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak untuk
mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan 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 tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk
bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; 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 pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan
bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata
(kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum
pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik;
colognes, parfum dan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh
[wewangian]; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; ekstrak herbal untuk keperluan
kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan
kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel untuk tubuh
(kosmetik); handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan
kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik non-
medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat;
kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk leher; 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 dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim exfoliant untuk
keperluan kosmetik; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan
kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim retinol 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 pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; losion
kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit dan
tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk
keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion setelah matahari untuk
keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lulur 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 untuk penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak lavender
untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik;
minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker untuk keperluan kosmetik; patch
jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pensil mata kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik];
pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat
pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; salep
kulit pelembab [kosmetik]; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik
dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk
berjemur; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk 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 pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; 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; self-tanning
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lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); susu wajah
dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; 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

16/12/2021 10:51:33
540   EtiketDID2021088866

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. HOS Cokroaminoto No. 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350
David Halim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SLIM FIT
Merek Kata

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

sabuk ostomy===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:52:18
540   EtiketJID2021088867

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRAHA INDAH A8/6B RT004 RW014 KELURAHAN JATIMEKAR, Kota Bekasi,
Jawa Barat, 17421

ANUGRAH YANUAR RISWANDANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEDAI BABE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Toska, Orange, Kuning, Hitam, Putih, Abu-abu, Krem (Cream)
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; layanan kedai kopi

dan makanan ringan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan
makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:52:27
540   EtiketDID2021088868

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN CILACAP, KEL. SIDODADI RAMUNIA, KEC. BERINGIN, KAB. DELI
SERDANG, PROV. SUMATERA UTARA , Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
20552

UDIN SOFIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Drs. Ilyas Kartakusumah
Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27   Cibubur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UDIN SOFIAN
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 ketan; beras merah; ketan hitam===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:54:17
540   EtiketDID2021088870

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DR. SEMERU RAYA NO. 61 A, KEL. GROGOL KEC. GROGOL PETAMBURAN,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

BELLYVI ELYSEE

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 :

: SLIMBIOSIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH dan ABU - ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lapisan plastik bukan untuk pembungkus; Lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan industri; Lapisan

tipis (films) poliamida selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) poliester selain untuk pembungkus; bahan isolasi dari
plastik; film poliuretan, selain untuk pembungkus; lakban untuk pengepakan; lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan
komersial dan industri; lembaran plastik untuk digunakan sebagai membran untuk keperluan kedap air; lembaran plastik,
selain untuk pembungkus; lembaran selulosa yang diregenerasi, selain untuk pembungkus; pengepakan, penghentian dan
bahan isolasi; zat plastik, setengah jadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:54:56
540   EtiketJID2021088871

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds. Tanjungsari RT 002 RW 003 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa
Tengah, 59213

Silviliana Laillatul Maghfiroh

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Flowelys
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko bunga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:57:02
540   EtiketDID2021088873

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DR SUTOMO GG GAYAM  RT: 003 RW : 001 Kel: WATESALIT, Kabupaten
Batang, Jawa Tengah, 51216

MUHAMMAD ARIF YUSUF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HALOBOSS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Celana jeans; Ikat pinggang; Pakaian dinas seragam; celana formal; celana kasual; celana panjang;

dalaman jilbab; ikat pinggang; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jilbab; kaos; kaos kaki; kemeja;
kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja kancing; kemeja lengan pendek; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak;
pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; syal dan jilbab; topi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:59:08
540   EtiketD222021088875

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tuan Guru Kyai Haji Haji M. Zainuddin Abdul Majid No.123 Pancor, Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok
Timur, Nusa Tenggara Barat

UNIVERSITAS HAMZANWADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAHDA BEAUTY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak

sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 10:59:21
540   EtiketDID2021088876

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Arut No. 2, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73112
SYLVIANA RIANTY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rumah Kita
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:01:51
540   EtiketDID2021088877

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. IMAM BONJOL NO.111 Kel. Pulutan, Kota Salatiga, Jawa Tengah
PT. BOSSE MULTINOSZ JAYA, ANDREAS YOSEP KRISTIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NOSZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, ABU-ABU, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan tambahan bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan

membalap; Bahan tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); aditif non-kimia untuk bensin;
aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor; bahan tambahan bukan bahan kimia untuk minyak dan bahan bakar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:02:02
540   EtiketDID2021088878

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Kedungagung, RT 002/ RW 002, Sambirejo, Bangorejo, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur

MEGA ERA DWI JAYANTI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEGA SKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning, Orange, Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Cairan untuk rambut (kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing

(kosmetik ); Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim
wajah (kosmetik); Losion Pengelupasan Kulit; Losion dan spray untuk tubuh; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung
sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion untuk tangan dan tubuh; Lotion daerah sensitif (kosmetik);
Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(kosmetik); Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pewangi badan (kosmetik);
Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab)
rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Spray wajah
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu
alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak
mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku;
krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); losion  untuk kulit; losion dan krem pelembab badan dan kulit;
losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion susu
untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
make-up [kosmetik]; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit berbentuk losion dan
semprotan; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; 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 lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); tabir surya berbentuk losion
dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak
atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:02:48
540   EtiketDID2021088879

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Warung Buncit Raya Nomor 37 RT 005, Kelurahan Kalibata, Kecamatan
Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12740

PT Khazanah Alwahda Kreatif

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sholehah Story
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Logo tulisan Sholehah Stroy berwarna merah muda, putih, dan cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 35, 41, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda;

kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku
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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 komik; buku seri fiksi dan non fiksi, buku komik, novel grafis, cerita dalam bentuk
ilustrasi dan cerita buku komik, papan cerita (storyboard) dan karya seni; komik; strip komik [barang cetakan]===
===mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur
langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku komik untuk orang lain===
===Menyediakan basis data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik,
dan publikasi; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; menyediakan buku komik dan novel grafis online,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita
yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan strip komik online, tidak dapat
diunduh===
===Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik, novel grafis, majalah, manual/petunjuk, dan berita berkala
dalam bidang hiburan dan permainan video; Video komik yang dapat diunduh; gambar diam dan bergerak yang dapat
diunduh; strip komik yang dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:05:49
540   EtiketDID2021088880

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Puri Dago VIII NO. 10, RT. 007 RW. 015, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan
Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, 40293

Anggraeny Rahayu Kosasih, S.Psi.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KHAFA Glow & Grow + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KHAFA Glow & Grow = Merupakan Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim
muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian,
minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent
bubuk .; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan
kosmetik; Busa pencuci wajah; Gel jerawat (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel
Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krem Jerawat
Non Medis; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk
pemutih kulit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Lipstik
cair; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion susu untuk
membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Lotion jerawat; Maker wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker
wajah yang dipakai saat tidur; Pelembab dari susu; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah
(kosmetik); Perona wajah; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona
mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk,
lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Batang; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun
mandi; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka;
Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan
pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu
untuk perawatan kulit; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; bedak wajah; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body
lotion untuk keperluan kosmetik; butiran pembersih wajah; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel wajah [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 perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik dalam bentuk susu,
lotion dan emulsi; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel
dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; 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-penuaan; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim
dan lotion penyamakan sinar matahari; krim kecantikan wajah dan tubuh; 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; krim
malam; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih
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kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
siang; krim tangan; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim
wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; lipstik;
losion pemutih kulit wajah; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan
kulit; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion, krim, pelembab, minyak dan
susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion pengencang untuk wajah; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up mengeluarkan susu, gel,
lotion dan krim; 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 pemutih kulit wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak wajah; paket wajah; pelembab wajah;
pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah;
pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih wajah; pembersih wajah tidak
mengandung obat; pencuci wajah berbentuk bubuk; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; persiapan kulit wajah
untuk penggunaan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk pemutih (kosmetik); produk
pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah
dan kulit; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun almond; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan
untuk mandi; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk
tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun
deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam
bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk kulit; sabun untuk
perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk
mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk
mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah
pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah
pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; scrub wajah; sediaan dalam bentuk
emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit
wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pemutih kulit; 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 rambut;
sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan,
memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum perawatan rambut; serum rambut; serum untuk wajah tidak
mengandung obat; serum wajah; shampo rambut; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu
pelembab; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk
perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; tempat lipstik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner
wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:08:06
540   EtiketDID2021088881

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Agung Utara Blok A17 D/16 Rt.013 Rw.009, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok,
Jakarta Utara
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

KAHARUDIN TASLIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Johan Santoso S.H.
Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MadJPN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT LAS MANUAL; Alat pelubang paku; Alat pengebor; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Ani-Ani; Batu

asah; Beliung; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan; Catok meja; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Intan pemotong
kaca [bagian alat tangan]; KETAM; Kelewang; Klem untuk tukang kayu atau pembuat kaleng; Kunci Ring; Kunci baut keran;
Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; MATA BOR; Martil; Mata bor (bagian dari alat tangan);
Mata gerinda diamond; Pacul; Palu; Parang; Pembuka kaleng, bukan listrik; Penggaris siku [perkakas tangan]; Perkakas
ketam (perkakas tanggan); Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; Pisau kater; Pisau kikis (alat tangan); Pompa air tangan,
cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau,
perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder,
linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer
dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat
tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan
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dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi
otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas
tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong,
pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas
tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat
pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat
tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan
(alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga
(alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat
tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa
(tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan),
gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat
pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan),
pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat
tangan).; SENDOK SEMEN; SILET; SISIR BESI; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Tang; Tang kuku; Tang potong;
alat pemotong [alat-alat tangan]; alat pengasah mata pisau; arit; batu asah; bayonet; bor  (peralatan tangan); cangkul
[perkakas tangan]; celurit; gada; gala senjata, tangan-dioperasikan; galah berkait / gancu; garpu; garu [perkakas tangan];
gerinda tangan (disk grinda); grease guns, tangan-dioperasikan; gunting berkebun; gunting kuku; gunting serbaguna; gunting*;
isi cutter; kaleng minyak untuk pelumas mesin [tangan alat]; kape; kulir; kunci pas soket [perkakas tangan]; kunci roda; palu
[perkakas tangan]; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pemotong kawat; pemotong ubin, tangan-
dioperasikan; pencabut paku [perkakas tangan]; penggali [perkakas tangan]; pinset; pisau berburu; pisau cukur; pisau lipat;
polishing setrika [kaca alat]; pompa tangan dioperasikan; pukulan tang [alat-alat tangan]; ragum; riveters [tangan alat]; sendok
*; tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik; tangan pompa *===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:08:48
540   EtiketDID2021088882

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Temanggung Tilung No. 48 D, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73112
NOPI KARUNIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAYYISA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hijab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:08:49
540   EtiketDID2021088883

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg. Mesjid III, Rt. 011 - Rw.007, Kel. Angke, Kec. Tambora, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Tjung Chandra Kurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GINOVA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Ikat Kepala; Jaket wol; Kebaya; Kulot; Pakaian anak-anak; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan);

Syal, shawls (syal); blus; celana; celana bayi; celana panjang; celana pendek; celana popok bayi; celana renang; daster; gaun;
jaket; jaket bulu; jas; kaos; kaos oblong; kaos singlet; kemeja; kerudung [pakaian]; korset; kutang wanita; pakaian bayi;
pakaian dalam; pakaian jadi; pakaian olah raga; pakaian pantai; pakaian pria; pakaian renang; pakaian wanita; penghangat
leher; piyama; rok; sarung tangan; syal leher===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:09:37
540   EtiketDID2021088884

730 Nama Pemohon : SANDIKA SAKINA SINDI
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Alamat Pemohon : Jl. Nusantara GL 16, RT 005/ RW 011, Kaliwates, Jawa Timur, Kabupaten Jember,
Jawa Timur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAKINA BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Cairan untuk rambut (kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing

(kosmetik ); Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim
wajah (kosmetik); Losion Pengelupasan Kulit; Losion dan spray untuk tubuh; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung
sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion untuk tangan dan tubuh; Lotion daerah sensitif (kosmetik);
Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(kosmetik); Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pewangi badan (kosmetik);
Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab)
rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Spray wajah
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu
alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak
mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku;
krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); losion  untuk kulit; losion dan krem pelembab badan dan kulit;
losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion susu
untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
make-up [kosmetik]; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit berbentuk losion dan
semprotan; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; 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 lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); tabir surya berbentuk losion
dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak
atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:10:41
540   EtiketDID2021088885

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pluit Raya Kav.133 Blok B No. 8,9,10, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota
Adm. Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. Persada Agro Sukses

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: X-tranil
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 5
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510 Uraian Barang/Jasa : ===fungisida; herbisida; insektisida; pestisida===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:11:27
540   EtiketDID2021088886

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Mangkuluhur City Tower One  LT. 7 Suite 5-7, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 1-3, kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan  Setiabudi., Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT NFC INDONESIA Tbk.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOLIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam,Hijau,Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; motor listrik untuk

kendaraan roda dua; motor, listrik, untuk kendaraan darat; sepeda motor listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:12:43
540   EtiketDID2021088887

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gumuruh No. 171, RT/RW 009/006, Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung.,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40275

Anggi Pratiwi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ir. Emil Miraj M.T.
Jl. Trunojoyo No. 31, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: true:megabenz
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Emas dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets,

espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju Hangat; Baju Hangat militer; Baju hangat lengan panjang; Baju lengan panjang;
Baju lengan pendek; Baju tidur; Barang-barang pakaian olahraga; Celana jeans; Celana kerja; Celana korduroi; Celana
panjang denim; Celana panjang untuk jalan; Celana pendek untuk berolahraga; Ikat kepala (pakaian); Kaos t-shirt; Kaos tanpa
lengan; Kaus pakaian; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker wajah (pakaian); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk
ikat pinggang); Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; 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 anti keringat; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian longgar;
Pakaian luar; Pakaian olahraga; Pakaian training; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja,
jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, t-shirt,
kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala,
yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Setelan pakaian main; Syal Serbaguna; Syal tabung leher; Syal untuk menutup
kepala; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); alas kaki; alas kaki,
termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; artikel pakaian
untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan baju tanpa lengan; baju berburu; baju berkerah; baju kaos (t-shirt); baju kaos
[pakaian]; baju kaos bertopi; baju olah raga; baju olahraga; baju one-piece; baju santai; baju setelan; ban lengan [pakaian];
bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; celana atletik; celana bahan katun; celana berburu; celana bersepeda; celana boxer;
celana dalam wanita; celana hiking; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kargo;
celana kasual; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk
pria; celana pakaian; celana panjang; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bersepeda; celana pendek boxer; celana pendek kargo; celana pendek pria
untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika;
celana pria; celana renang; celana tanggung; celana trekking; celana untuk olahraga; dasi (pakaian); ikat pinggang [bagian
dari pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan
penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; jas [pakaian]; jumpsuits [pakaian]; kain pengikat
untuk pergelangan tangan [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos kaki; kaos oblong; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos
polo; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos, celana pendek
dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap
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keringat dengan penutup kepala; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja formal;
kemeja golf; kemeja kancing; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan
jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kepala membungkus [pakaian]; mantel [pakaian]; masker
wajah musim dingin [pakaian]; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bisnis; pakaian dalam
(bodies [underclothing]); pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam pria; pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian hangat; pakaian
kerja; pakaian kulit; pakaian lateks; pakaian luar; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian olahraga; pakaian pendaki;
pakaian pengendara sepeda; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian ringan; pakaian santai; pakaian tahan air untuk dipakai
saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tidak termasuk pakaian
(apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk
jalan kaki; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam;
pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju
kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana,
pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan
keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top,
kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian
yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, alas kaki
dan tutup kepala; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos
kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain
helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); replika celana pendek sepak bola Amerika;
sabuk pinggang [pakaian]; setelan kaos bertudung (hoodies); syal; syal dari bulu; syal leher [muffler]; syal wol; syal yang
melingkar di leher; visor (penutup kepala)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:13:19
540   EtiketDID2021088888

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. D. Jempang 88-E LKIV Medan, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20117

SUGANDHI MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIRAL
Merek Kata

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

keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Bahan berserat diresapi dalam lembaran, piring, dan gulungan untuk
membuat sol bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki, dan komponen sepatu; Bahan dari karet untuk
vulkanisir ban; Bahan isolasi dari plastik; Bahan kain tahan api untuk isolasi; Bahan pengepak [bantalan, isian] dari karet atau
plastik; Bahan penyegel, khususnya cairan penyegel untuk pompa vakum; Bahan peredam bunyi/suara dari rock wool bukan
untuk keperluan bangunan; Bahan perlindungan permukaan plastik yang dilaminasi dalam sifat plastik termoset yang
dilaminasi yang diperkuat dengan bahan berserat untuk pelapisan permukaan kerja yang terbuat dari kayu atau plastik; Bahan
polimer berlapis dalam lembaran, pelat dan gulungan untuk digunakan sebagai sol bagian dalam, penghitung, sol tengah,
potongan jari kaki dan komponen sepatu; Bahan polimer yang disinter untuk digunakan sebagai sol dalam, penghitung, sol
tengah, potongan jari kaki dan komponen sepatu; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Bahan-bahan
penyekat terbuat dari atas dasar kertas, karton atau selulosa untuk penyediaan penyekatan arus panas untuk bahan-bahan
peka temperatur selama perjalanan (transport); Batang dan palang plastik ; Busa Polietilen; Busa berperekat selain untuk
keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Busa foam berbahan dasar polyethylene; Busa untuk Kasur; Cincin-O;
Damar buatan (produk setengah jadi); Film kopolimer untuk digunakan dalam aplikasi industri dan komersial; Film plastik
pelindung untuk badan mobil.; Film plastik untuk kaca arsitektur; Film plastik untuk menghalau infra merah dan ultraviolet; Foil
selulosa yang diregenerasi, selain untuk pembungkus; Isolasi Pipa AC (Duct tape lem dan non lem); Isolasi listrik (duct tape);
Isolator termal dan akustik untuk semua jenis bangunan; Karet gelang untuk industri; Karet untuk Pembungkus mesin cetak;
Karet yang belum diproses dan setengah diproses, getah perca, getah, asbes, mika; Kertas kondensor; Komposisi boiler untuk
mencegah radiasi panas; Komposisi plastik untuk mencegah radiasi panas; Lakban aluminium foil; Laminasi dan lembaran
polimer untuk digunakan dalam manufaktur komersial atau industri; Lapisan film/plastik pengaman untuk mobil; Lapisan
penyaring terutama terdiri dari cetakan plastik injeksi; Lapisan penyaring terutama terdiri dari polimer atau plastik; Lapisan
plastik bukan untuk pembungkus; Lapisan plastik untuk keperluan pertanian; Lapisan tipis (film) plastik setengah diolah untuk
penggunaan industri makanan dan industri umum; Lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan industri;
Lapisan tipis (films) nilon selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) plastik sebagai barang setengah jadi untuk diproses
lebih lanjut dalam industri; Lapisan tipis (films) plastik setengah diolah; Lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; Lapisan tipis
(films) poliamida selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) poliester selain untuk pembungkus; Lem Silicon Gasket
Kendaraan Bermotor; Lembar plastik pvc; Lembaran mulsa plastik untuk keperluan pertanian; Lembaran plastik untuk
keperluan pertanian; Marking tape selain untuk alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis; Membran untuk atap menggunakan
papan, atap, dinding, jalan dan semua jenis aplikasi dalam bangunan dan teknik sipil; Mika lembaran; Oli seal klep; Oli seal
shock; PVC tape; Papan (dari plastik); Papan berlaminasi (dari plastik); Papan plastik yang diperkuat dengan fiber; Pelapis
anti gores; Pelapis meja; Pelapis plastik; Penghalang anti polusi yang mengambang; Perekat lembaran tipis plastik untuk
penggunaan industri dan komersial; Permukaan lapisan penyaring terutama terdiri dari cetakan plastik injeksi; Permukaan
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lapisan penyaring terutama terdiri dari polimer atau plastik; Pernis pelapis aliran listrik (pelapis untuk motor elektrik); Pita
perekat reflektif untuk keperluan industri; Pita dan strip plastik (sebagai bahan); Pita untuk penyekat pada ulir pipa; Plastik anti
gores; Plastik pelindung permukaan agar tidak gores (premasking tape); Plastik senyawa daur ulang;; Plastik setengah diolah
dalam bentuk film; Plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; Plastik setengah jadi dalam bentuk lembaran, membran,
kaset dan pelat untuk kedap air dan isolasi termal dan suara untuk semua jenis bangunan; Produk plastik setengah dikerjakan;
Produk plastik setengah diproses untuk manufaktur; Protection tape; Resin poliamida setengah diolah; Resin polimer setengah
diolah; Resin sintetis setengah diolah; Resin termoplastik terproses (produk setengah jadi); Sambungan untuk pipa, bukan dari
logam; Selang Angin; Selang LPG; Selang PE; Selang PU; Selang PVC; Selang benang; Selang karet untuk ac mobil; Selang
kawat; Selang spiral air; Selongsong karet sintetis untuk pipa; Selongsong karet sintetis untuk tabung; Serat plastik bukan
untuk penggunaan dalam tekstil; Serat plastik, bukan untuk penggunaan tekstil; Solasi ban untuk kabel listrik; Tabung fleksibel
bukan dari logam; Tutup dari karet (rubber lids and caps) untuk wadah kemasan industri; alat kelengkapan pipa berbentuk
mawar bukan dari logam; alat kelengkapan pipa terutama terdiri dari plastik; alat kelengkapan pipa udara tekan, bukan dari
logam; alat kelengkapan selang, bukan dari logam; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa; alat kelengkapan, bukan
dari logam, untuk pipa fleksibel; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa kaku; alat kelengkapan, bukan dari logam,
untuk pipa udara tekan fleksibel; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk saluran udara terkompresi; alumunium Foil
Sebagai Bahan Isolasi; amplop karet untuk kemasan; asbes; asbes untuk digunakan dalam manufaktur kampas rem; asbes,
belum diproses; asbes, mentah; asbes, setengah jadi; bafel akustik untuk keperluan peredam suara; bahan bantalan karet
untuk pengiriman kontainer; bahan campuran penyegel untuk sambungan; bahan insulasi bangunan; bahan insulasi busa
untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi; bahan isolasi; bahan isolasi akustik; bahan isolasi dari plastik; bahan isolasi
fiberglass untuk bangunan; bahan isolasi listrik; bahan isolasi serat kaca untuk digunakan dalam konstruksi; bahan isolasi
termal; bahan isolasi untuk bangunan; bahan isolasi untuk pendingin udara; bahan isolasi untuk pesawat terbang; bahan
isolasi untuk pipa; bahan isolasi untuk pipa dan tangki bawah tanah; bahan isolasi yang terbuat dari busa polietilen; bahan
isolasi yang terbuat dari busa poliuretan; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi, plastik isolasi,
foam tape, double tape (semuanya untuk industri); bahan kampas rem, sebagian diproses; bahan karet untuk vulkanisir ban;
bahan kedap suara; bahan kedap suara untuk bangunan; bahan kemasan plastik untuk pengiriman kontainer; bahan lembaran
plastik untuk digunakan dalam manufaktur; bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur countertops; bahan
mendempul; bahan non-konduktif untuk menahan panas; bahan padding dari karet; bahan padding dari karet atau plastik;
bahan padding dari plastik; bahan padding dari plastik untuk pengiriman kontainer; bahan pelapis rem diproses sebagian;
bahan pengemas karet untuk pengiriman kontainer; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik; bahan
pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik dengan fungsi bahan pengganjal/bantalan; bahan pengepak,
pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik untuk kursi/tempat duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai Jepang
(Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik untuk
penahan benturan/peredam kejut; bahan pengisi dari karet atau plastik; bahan penguat, bukan dari logam, untuk pipa; bahan
penyaringan dari busa setengah jadi dari plastik; bahan penyaringan film setengah jadi dari plastik; bahan penyaringan serat
gelas; bahan penyegel untuk membuat tahan/anti air; bahan penyegel untuk membuat tahan/anti debu; bahan penyekat lem;
bahan peredam bunyi/suara dari rock wool bukan untuk keperluan bangunan; bahan perlindungan permukaan plastik laminasi
dalam sifat plastik thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk lapisan permukaan laminasi tekanan tinggi;
bahan perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan berserat
untuk pelapisan ujung tepi, band tepi dan papan pinggir; bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan
jendela; bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan jendela gedung bukan dari logam; bahan yang
digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan jendela mobil; bahan-bahan untuk isolasi, isolasi panas dan isolasi
suara; balata; bantal penyerap minyak karena mengandung tumpahan minyak; bantalan dari karet penahan benturan /
peredam kejut; bantalan penyerap minyak karena mengandung tumpahan minyak; batu tulis asbes; benang asbes, bukan
untuk penggunaan tekstil; benang berlapis karet, bukan untuk penggunaan tekstil; benang dan benang karet tertutup, bukan
untuk penggunaan tekstil; benang dari bahan plastik, selain untuk penggunaan tekstil; benang elastis, selain untuk
penggunaan tekstil; benang karet atau plastik, bukan untuk penggunaan tekstil; benang karet dan benang karet tertutup,
bukan untuk penggunaan tekstil; benang karet tertutup, bukan untuk penggunaan tekstil; benang karet, selain untuk
penggunaan tekstil; benang plastik untuk disolder; benang serat regenerasi, bukan untuk penggunaan tekstil; benang tenun
asbes (asbestos yarn); benang tenun dan benang serat kimia (chemical fiber yarn and thread) bukan untuk pemakaian tekstil;
benang tenun dan benang serat kimia (chemical fiber yarn and thread), bukan untuk pemakaian tekstil; berhenti karet; bubuk
asbes; bulu kempa asbes; bulu kempa isolasi; bumper dok karet; bumper karet untuk bongkar muat dermaga; busa; busa
dibentuk untuk kemasan; busa isolasi untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi; busa lembaran poliuretan untuk
digunakan sebagai insulasi bangunan; busa lembaran untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; busa poliuretan low-
density untuk isolasi; busa poliuretan low-density untuk kemasan; butiran karet untuk digunakan sebagai penutup tanah untuk
taman bermain; cakram logam penyerap suara; cat isolasi; cetakan ebonit; cincin dari karet; cincin karet untuk digunakan
sebagai segel sambungan pipa; cincin kedap air; cincin kedap air untuk pipa ledeng; cincin logam untuk digunakan sebagai
segel sambungan pipa; cincin paking; cincin penyegel; cincin sambungan gasket, bukan logam; cincin tutup (washers) dari
karet atau serat yang divulkanisasi; cincin yang terbuat dari karet atau karet vulkanisir yang digunakan dalam perangkat
mekanis; cincin yang terbuat dari karet yang digunakan dalam perangkat mekanis; cincin yang terbuat dari serat vukanisir
yang digunakan dalam perangkat mekanis; damar buatan (produk setengah jadi); dempul dinding; dielektrik [isolator]; ebonit;
fiberglass untuk isolasi; filamen akrilonitril butadiena styrene [ABS] semi-dikerjakan untuk digunakan dalam pencetakan 3D;
filamen asam polilaktat [PLA] semi-dikerjakan untuk digunakan dalam pencetakan 3D; filamen plastik untuk pencetakan 3D;
filamen termoplastik semi-kerja untuk digunakan dalam pencetakan 3D; film PVC dengan perekat untuk membungkus
kendaraan komersial untuk keperluan iklan atau promosi lainnya; film anti-dazzle untuk windows [film berwarna]; film anti-silau
untuk jendela; film mulsa; film plastik; film plastik berwarna untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik berwarna
untuk digunakan pada windows; film plastik biodegradable untuk keperluan pertanian; film plastik dengan fungsi optik untuk
pelat polarisasi (polarizing plates) atau panel sentuh; film plastik laminasi untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik
laminasi untuk digunakan pada windows; film plastik reflektif untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik reflektif
untuk digunakan pada windows; film plastik setengah jadi dari bahan penyaringan/filtrasi.; film plastik untuk digunakan dalam
kertas laminasi; film plastik untuk keperluan pengemasan, bantalan atau isian; film plastik untuk label pada botol PET; film
plastik, selain untuk pembungkus dan pengemasan; film plastik, selain untuk pengemasan; film polimer untuk digunakan
dalam manufaktur; film polimer untuk digunakan dalam manufaktur sirkuit elektronik; film poliuretan untuk digunakan dalam
menyegel dan mengisolasi bangunan; film poliuretan untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; film poliuretan untuk
digunakan sebagai penghalang kelembaban; film poliuretan, selain untuk
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pembungkus; film polypropylene, selain untuk pembungkus; film selulosa asetat digunakan sebagai bahan kemasan; film
selulosa asetat, selain untuk pembungkus; film vinil uretan yang menutupi bagian luar mobil; flensa dari plastik; foil logam
untuk insulasi; foil logam untuk insulasi bangunan; foil logam untuk isolasi; ganjalan pintu dari karet; gasket; gasket berbentuk
spiral, bukan logam; gasket dari logam; gasket pelindung interferensi elektromagnetik; gasket, bukan dari logam; getah perca;
getah perca, belum diproses; getah perca, mentah; getah perca, setengah dikerjakan; getah, mentah; getah, mentah atau
setengah dikerjakan; getah, setengah dikerjakan; getah, tidak diproses; hambatan uap berlapis; isolasi bahan tahan api;
isolasi busa dalam bentuk balok; isolasi membran kedap air; isolasi plester; isolator; isolator akustik; isolator listrik; isolator
listrik terbuat dari bahan keramik; isolator listrik terbuat dari karet; isolator listrik terbuat dari mika; isolator untuk kabel; isolator
untuk rel kereta api; isolator untuk sumber listrik; jaket isolasi untuk pipa; jaket isolasi untuk pipa industri; jaring asbes
(asbestos nets); jembatan kabel karet untuk melindungi kabel; kaca busa untuk bangunan; kaca busa untuk digunakan
sebagai bahan isolasi; kaca busa untuk digunakan sebagai bahan isolasi untuk bangunan; kain asbes; kain fiberglass untuk
insulasi bangunan; kain fiberglass untuk isolasi; kain isolasi; kantong karet untuk kemasan; kantong penyimpanan makanan
dari plastik untuk penggunaan industri; karet Isobutilena Isoprena; karet Isobutilena Isoprena terhalogenasi; karet akrilik; karet
alam; karet alam dengan grade SIR (Standard Indonesian Rubber) 10; karet busa; karet busa sel tertutup untuk meredam
suara; karet cair; karet etilena propilena; karet isolator getaran; karet lateks untuk digunakan dalam manufaktur; karet mentah;
karet nitril; karet polisulfida; karet remah untuk kendaraan bermotor; karet silikon; karet sintetis; karet sintetis tidak diawetkan
untuk digunakan dalam manufaktur; karet sintetis untuk digunakan dalam manufaktur; karet stirena-butadiena; karet
terklorinasi; karet untuk digunakan dalam manufaktur; karet yang belum diproses dan setengah diproses, getah perca, getah,
asbes, mika, dan pengganti semua bahan ini; karet yang diperbaiki ulang; karet, mentah; karet, mentah atau setengah
dikerjakan; karet, setengah dikerjakan; karet, tidak diproses; katup karet; katup karet atau serat vulkanisir; katup karet atau
serat vulkanisir, selain bagian dari mesin; katup karet india atau serat vulkanisir; katup serat vulkanisir; kemasan tahan air;
kenop jendela dari karet; keping karet untuk digunakan sebagai penutup tanah untuk taman bermain; kertas asbes; kertas
isolasi; kertas kondensor (condenser paper); kertas untuk kapasitor listrik; klak klep karet; komposisi bahan yang digunakan
untuk melakukan proses menyekat pintu dan jendela; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran; komposisi kimia untuk
memperbaiki kebocoran pada sistem pendingin mobil; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran pada sistem power
steering mobil; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran pada sistem rem mobil; komposisi untuk mencegah radiasi
panas; konektor pipa non-logam; konektor, bukan dari logam, untuk pipa; kopling dan sambungan pipa bukan dari logam;
kopling dan sambungan pipa non-logam; kopling pipa dan sambungan pipa dari polietilen; kopling, bukan dari logam, untuk
pipa fleksibel; kopling, bukan dari logam, untuk pipa kaku; kopling, bukan dari logam, untuk selang api; lakban; lakban selain
untuk keperluan alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis; lakban untuk pengepakan; lakban untuk perekat selang pendingin
udara; laminasi dan lembaran dari plastik dan polimer untuk kemasan komersial atau industri dan label kemasan; lapisan
kopling; lapisan tipis (film) plastik setengah diolah untuk penggunaan industri makanan dan industri umum; lapisan tipis (film)
plastik untuk penggunaan komersial dan industri; lapisan tipis (films) nilon selain untuk pembungkus; lapisan tipis (films) plastik
sebagai barang setengah jadi untuk diproses lebih lanjut dalam industri; lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; lapisan tipis
(films) plastik untuk keperluan industri sebagai bahan pelindung; lapisan tipis (films) poliamida selain untuk pembungkus;
lapisan tipis (films) poliester selain untuk pembungkus; lapjsan tipis (films) plastik setengah diolah; larutan karet; lateks [karet];
lateks [karet] untuk keperluan industri; lembar asbes; lembar viscose untuk keperluan pengepakan, bantalan atau isian; lembar
viscose, selain untuk pembungkus; lembaran akrilik untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran grafit untuk isolasi;
lembaran karet untuk keperluan pengepakan; lembaran karet untuk tujuan isolasi; lembaran karet untuk tujuan penyegelan;
lembaran perekat plastik bening untuk menghilangkan dan melaminasi label pada botol; lembaran plastik; lembaran plastik
berlapis perekat untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam pembuatan
grafik iklan, papan tanda/sign, label, dan dekorasi; lembaran plastik berperekat untuk digunakan di pabrik; lembaran plastik
dengan sambungan khusus; lembaran plastik untuk digunakan sebagai membran untuk keperluan kedap air; lembaran plastik,
selain untuk pembungkus; lembaran resin akrilik untuk digunakan dalam manufaktur kaca laminasi; lembaran resin sintetis;
lembaran resin sintetis konduktif; lembaran selulosa yang diregenerasi, selain untuk pembungkus; lembaran tipis  plastik
dengan perekat untuk digunakan dalam pembuatan label dan papan nama yang tahan lama; lembaran tipis kertas untuk
pengemasan dan pelabelan; mendukung pipa terisolasi, bukan dari logam; menyegel gasket dari logam; mika, belum diproses;
mika, mentah; mika, mentah atau sebagian diproses; mika, setengah dikerjakan; minyak isolasi; minyak isolasi untuk
transformator; packing; paking asbes; paking sambungan; paking sambungan untuk pipa; panel logam penyerap suara; papan
asbes; papan asbes asbes; patung karet; patung-patung yang terbuat dari karet; pelat logam penyerap suara; pelet
polystyrene diekstrusi; pelet polystyrene diekstrusi untuk kemasan; pengepakan asbes untuk katup; pengepakan asbes untuk
piston; pengepakan busa dalam bentuk lembaran; pengepakan grafit untuk gasket; pengepakan grafit untuk katup;
pengepakan grafit untuk pompa; pengepakan, penghentian dan bahan isolasi; pengisi pengisi ekspansi untuk perkerasan;
pengisi sendi ekspansi; pengisi untuk sambungan panel dan lapisan industri yang terbuat dari senyawa dari mineral non-
logam untuk isolasi panel eternit; penopang busa untuk rangkaian bunga [produk setengah jadi]; penutup asbes; penutup
isolasi untuk mesin industri; penutup kulit untuk insulasi suara; penutup sambungan isolasi untuk kabel listrik; penyegel
perekat untuk penggunaan umum; penyekat sambungan pipa; penyumbat karet; perekat lapisan karpet; perlengkapan non-
logam untuk pipa; pernis isolasi; pintal serat poliester, selain untuk penggunaan tekstil; pipa fleksibel, bukan dari logam; pipa
fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam; pipa gasket; pipa plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; pipa plastik
fleksibel untuk membawa gas alam; pipa selang kanvas; pita (ban) isolasi; pita elastomer perekat untuk penempatan ke
perangkat elektronik untuk mencegah tergelincir; pita isolasi; pita isolasi listrik fiberglass; pita kamuflase yang digunakan
dalam berburu; pita kemasan berperekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita kemasan
perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita listrik; pita penyambungan foto; pita
perekat (seal tape); pita perekat elastomer untuk penempatan ke sepeda motor, kendaraan segala medan, dan sepeda untuk
mencegah pengendara tergelincir; pita perekat untuk keperluan industri; pita perekat untuk penggunaan industri dan
komersial; pita perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita perekat-diri, selain alat tulis
dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita sambungan drywall; pita sambungan pipa; pita segel yang terbuat
dari karet; pita segel yang terbuat dari plastik; plastik dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; plastik
dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur lebih lanjut; plastik dan resin dalam bentuk yang diekstrusi
untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk balok untuk digunakan dalam manufaktur; plastik
diekstrusi dalam bentuk batang untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk batangan untuk digunakan
dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam
bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk tabung untuk digunakan dalam manufaktur;
plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; plastik yang setengah diolah dan zat-zat plastik; plester anti selip untuk
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roda ban; polimer elastomer dalam bentuk balok untuk digunakan dalam manufaktur; polimer elastomer dalam bentuk
lembaran untuk digunakan dalam manufaktur; polypropylene foil, selain untuk pembungkus; produk plastik setengah
dikerjakan (plastic semi-worked products); produk polytetrafluoroethylene yang dicetak setengah jadi; rekaman gaffer; resin
akrilik, setengah diproses; resin buatan dalam bentuk balok untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin
buatan dalam bentuk batang untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk batangan
untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam
manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah
jadi]; resin buatan dalam bentuk tabung untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk
yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; resin buatan dalam bentuk yang diekstrusi untuk keperluan industri umum;
resin buatan, setengah jadi; resin elastomer termoplastik dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; resin polimer
termoplastik semi-diproses untuk digunakan dalam manufaktur; resin polimer termoplastik semi-diproses untuk digunakan
dalam manufaktur kateter balon; resin setengah diproses; resin sintetis termoplastik, semi-diproses; resin sintetis, setengah
diproses; resin termoplastik yang diperkuat dengan serat alami [produk setengah jadi]; revetment kedap air untuk perlindungan
fondasi; rock wool (serat mineral ringan yang terbuat dari bahan dasar bebatuan, yang dirancang sebagai bahan peredam
suara, isolasi
 erhadap panas, dan dapat juga digunakan sebagai media tanam hidroponik); saluran plastik fleksibel untuk digunakan
dengan mesin pengeluaran minuman; saluran plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; sambungan dan sambungan pipa,
bukan dari logam; sambungan ekspansi yang terbuat dari bahan material asbestos, silikon cloth yang berfungsi untuk saluran
pipa dan perpipaan; sambungan ekspansi yang terbuat dari karet; sambungan fleksibel (bukan dari logam); sambungan pipa
dari karet; sambungan pipa ekspansi dari kain atau serat; sambungan pipa, bukan dari logam; sambungan silinder;
sambungan, bukan dari logam, untuk pipa; sambungan, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; sarung pipa, bukan dari logam;
sarung tangan isolasi; sealant digunakan untuk kendaraan bermotor; sealing strip terbuat dari karet sintetis; segel berikat;
segel dinamis; segel enkapsulasi non-logam; segel karet untuk toples; segel komposit; segel logam untuk mencegah
kebocoran cairan; segel logam untuk mencegah kebocoran gas; segel logam untuk pipa; segel minyak; segel minyak non-
logam; segel minyak untuk kendaraan; segel non-logam [selain perangko]; segel non-logam berbentuk V; segel non-logam
untuk akumulator piston hidrolik; segel non-logam untuk digunakan dalam bejana bertekanan enamel; segel non-logam untuk
digunakan dalam bejana tekan berlapis kaca; segel non-logam untuk kabel; segel non-logam untuk kompor bertekanan; segel
non-logam untuk mencegah kebocoran cairan; segel non-logam untuk mencegah kebocoran gas; segel non-logam untuk
peredam kejut; segel non-logam untuk pipa; segel non-logam untuk pipa gas; segel non-logam untuk rakitan manhole; segel
non-logam untuk saluran; segel non-logam untuk sambungan; segel non-logam untuk suspensi pneumatik; segel piston non-
logam; segel statis; segel untuk koneksi pipa; selang air; selang bahan bakar minyak, bukan dari logam; selang bahan tekstil;
selang hidrolik dari karet; selang hidrolik plastik; selang industri dari plastik; selang irigasi; selang karet industri; selang karet
untuk digunakan dengan peralatan pengelasan; selang karet untuk keperluan pertanian; selang karet untuk pendingin udara;
selang kompresor udara; selang lentur untuk membawa cairan; selang lentur, bukan dari logam; selang penghubung untuk
injektor bahan bakar kendaraan; selang penghubung untuk radiator kendaraan; selang penyiraman; selang plastik fleksibel
untuk digunakan dengan sistem ventilasi; selang plastik untuk keperluan pertanian; selang plastik untuk kolam renang; selang
plastik untuk pendingin udara; selang plastik untuk penggunaan pipa; selang taman; selang terbuat dari karet; selang terbuat
dari plastik; selang udara untuk alat pneumatik; selang udara, bukan dari logam; selang, bukan dari logam, untuk keperluan
pertanian; selimut isolasi untuk pemanas air panas; selimut peredam suara; selongsong karet untuk melindungi bagian-bagian
mesin; selotip untuk keperluan industri; selubung isolasi untuk mesin; selubung isolasi untuk pemanas air; selubung isolasi
untuk saluran listrik; selubung pipa, bukan dari logam; selulosa asetat, setengah diproses; senyawa mendempul; senyawa
penyegel; senyawa penyegelan, sealant dan gala, senyawa penyambung eternit, senyawa sealant untuk sambungan dan
material penyamarataan, penyegelan dan bahan isolasi untuk keperluan bangunan, bahan isolasi termal; senyawa perekat
penyekat; senyawa sambungan pipa; senyawa sealant untuk sambungan; senyawa termoplastik dalam bentuk pelet untuk
digunakan dalam manufaktur; serat aramid untuk digunakan dalam manufaktur kabel lift; serat aramid, bukan untuk
penggunaan tekstil; serat asbes; serat bambu untuk isolasi; serat kaca untuk digunakan dalam manufaktur bahan insulasi
bangunan; serat karbon, selain untuk penggunaan tekstil; serat kimia bukan untuk pemakaian tekstil; serat kimia, bukan untuk
penggunaan tekstil; serat nilon bukan untuk penggunaan tekstil untuk kegunaan industri; serat plastik bukan untuk
penggunaan tekstil untuk kegunaan industri; serat plastik untuk digunakan dalam manufaktur tali ban; serat plastik, selain
untuk penggunaan tekstil; serat poliester, selain untuk penggunaan tekstil; serat sintetis bukan untuk digunakan dalam tekstil;
serat tahan api; serat vulkanisir; serat vulkanisir untuk digunakan dalam manufaktur bahan insulasi bangunan; serat vulkanisir
untuk digunakan dalam manufaktur bahan isolasi listrik; serbuk/bubuk ashes; siku, bukan dari logam, untuk pipa; siku, bukan
dari logam, untuk pipa kaku; sistem power steering bocor; strip penyegelan non-logam; struktur logam isolasi suara; struktur
penyerap suara dari logam untuk bangunan; sumbat botol karet; sumbat karet; sumbat karet untuk bak cuci; sumbat karet
untuk mandi; sumbat karet untuk wadah kemasan industri; tabung fleksibel, bukan dari logam; tabung karet fleksibel; tabung
plastik fleksibel; tali dari karet; tali karet; tas [amplop, kantong] dari karet, untuk kemasan; tempelan bak mandi anti slip dari
karet yang dilengkapi perekat; tempelan bak mandi perekat yang terbuat dari karet; terak wol [isolator]; terpal plastik
digunakan dalam industri konstruksi sebagai penghalang uap; terpal plastik untuk keperluan pertanian; tirai api asbes; tirai
pengaman asbes; tutup dari karet (rubber lids and caps) untuk wadah kemasan industri; vinil kendaraan membungkus; vinil
pembungkus untuk eksterior kendaraan; wadah kemasan industri dari karet; wadah pengemasan industri dari karet; wol kaca
untuk insulasi bangunan; wol kaca untuk isolasi; wol kapas untuk pengemasan [penyekat]; wol mineral [isolator]; wol mineral
untuk digunakan dalam manufaktur media filter; wol mineral untuk insulasi bangunan; wol terak untuk insulasi bangunan; zat
plastik setengah jadi dengan fungsi bahan pengganjal/bantalan; zat plastik setengah jadi untuk bahan pengepak, pengganjal,
pengisi dan bantalan untuk kursi/tempat duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor cushions),
bantal (pillows) dan tikar; zat plastik setengah jadi untuk bantalan penahan benturan/peredam kejut, selain untuk pembungkus;
zat plastik, setengah jadi; zat untuk isolasi bangunan terhadap kelembaban===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:14:08
540   EtiketDID2021088889

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SASMITA NO. 21D RT 003/ RW 008, KELURAHAN GERENDENG,
KECAMATAN KARAWACI., Kota Tangerang, Banten, 15113

LI CIN

Halaman 112 dari 668



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUCKY BANANA KING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Putih & Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Keripik singkong aneka rasa; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Pisang

goreng madu; Pisang olahan; Sediaan kacang; Sediaan kacang kedelai; Singkong goreng; almond (kacang) berbumbu;
almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; kacang campuran berbumbu; kacang diberi bumbu; kacang kedelai,
diolah; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang panggang; kacang pilus; kacang, dikeringkan; kacang, diolah;
kacang, kalengan; keripik pisang; keripik singkong; makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar
buah; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar
sayuran; makanan ringan manisan buah; molen pisang; pisang crispy; pisang nugget; singkong, diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:15:47
540   EtiketDID2021088890

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Griya Persada Blok Z No. 10 Kelurahan Wayhalim Permai, Kecamatan Wayhalim,
Bandar Lampung, Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung

NANA SULISTYOWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BENIH PADI SUPER DEMPO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Padi-padian (benih)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:18:40
540   EtiketDID2021088891

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PINANG BARIS NO. 171 A, SUNGGAL, MEDAN SUNGGAL, Kota Medan,
Sumatera Utara

CAROLINE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAUV DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

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

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim
muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian,
minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent
bubuk .; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan tata rias wajah; Spray wajah
(kosmetik); kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan; krim kosmetik; krim kosmetik untuk mengencangkan
kulit; krim kulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah untuk penggunaan kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker wajah; minyak wajah; minyak-minyak sari kosmetika; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pencerah kulit;
perawatan rambut keratin; pomades untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut
termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); rias wajah; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan pembersih wajah; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan
kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
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keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan
untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan
mewarnai rambut; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci
sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak
rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; serum anti-penuaan untuk wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:18:54
540   EtiketJID2021088892

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kartini Raya 64/C-19 Rt. 015 Rw. 002 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta
Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

ERICO FELIX

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kopi Selawase
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar

makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Jasa bar; Jasa kedai kopi; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba;
Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar
cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar
makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan
minuman teh; Kafe-kafe; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan kafe; 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; Penyediaan
makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; 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; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); bar dan layanan katering; bar kopi; 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
kafe; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa restoran; jasa restoran dan katering;
jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir,
kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria
dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan bar; layanan bar
dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai
kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan
jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan
hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar; layanan informasi restoran; layanan
informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe
dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; 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 rantai rumah kopi; 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 rumah kopi; layanan
salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan wine bar; melayani teh, kopi, coklat, minuman
berkarbonasi atau minuman jus buah; memberikan informasi tentang layanan bar; 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 bar susu; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan
makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan
layanan bar; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan
dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman
kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; 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
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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; penyewaan
peralatan bar; 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]; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:22:59
540   EtiketDID2021088893

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Tireman RT 002 RW 002 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa
Tengah, 59219

Ahmad Birri Mustafa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Arkstreetfood
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Coklat, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue kering (pastri); Kue-kue; es-es; kukis (kue kering)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:24:35
540   EtiketJID2021088894

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tambora III No. 11 CC, Rt. 008-Rw. 004, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Tjung Chandra Kurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LA - MODE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko serba ada; layanan toko ritel dan toko grosir; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:24:37
540   EtiketDID2021088895

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Inti Persada Blok D 9 no.05 RT03/RW028 Kel. Pamulang Timur Kec. Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, Banten, 15417

Istiqomah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENDHES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman beras kencur; Minuman kunyit asam; Minuman temulawak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:24:40
540   EtiketDID2021088896

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Manduhara I, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73113
HENDRIK FAISAL SIBURIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BK Florist
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah,hijau,kuning,orange,putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===karangan bunga kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:26:10
540   EtiketDID2021088897

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Manggar VII B.6/6, RT.002/RW.012, Kel. Larangan Selatan, Kec. Larangan, Kota
Tangerang, Banten., Kota Tangerang, Banten

ANISATUL FAUZIYAH

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 :

: Mentai Ni
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Coklat, Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===dimsum; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti

daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:30:34
540   EtiketDID2021088899

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTER BLOK E NO.7 RT.010/001, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430

HARIADI HARTONO TANUWIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TDX RACING
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===As roda  untuk sepeda motor; As shock untuk kendaraan darat; As swing arm untuk sepeda motor; Ban roda kendaraan

[ban]; Bodi sepeda motor; Coil spring untuk suspensi  kendaraan darat; Kabel gas untuk sepeda motor; Klakson sepeda
motor; Kopling untuk sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Per Kick Untuk Kendaraan; Piringan disc; Poros transmisi
untuk mobil; Sadel untuk sepeda motor; Shock untuk sepeda motor; Sliders rangka untuk sepeda motor; Standar tengah
sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan); Tirai lembaran disesuaikan untuk kendaraan bermotor; Velg Mobil dan Motor;
WIPER KACA MOBIL; alarm pencegah pencurian kendaraan; badan untuk kendaraan bermotor; ban; ban dalam untuk ban
sepeda motor; ban luar; banci bar untuk sepeda motor; behel motor; bel sepeda; box bagasi kendaraan; engkol sepeda motor;
frame sepeda motor; gear box untuk kendaraan darat; golf cart [kendaraan]; grip stang untuk sepeda motor; hub untuk roda
sepeda motor; jari-jari roda kendaraan; jari-jari roda sepeda motor; jok untuk kendaraan bermotor; kabel kopling untuk sepeda
motor; kabel rem untuk sepeda motor; kaca spion; kaca spion untuk kendaraan; kampas rem; kapal cepat; kendaraan
bermotor bertenaga listrik; kipas kaca mobil; mesin sepeda motor; mesin untuk kendaraan bermotor; motor untuk kendaraan

Halaman 116 dari 668



bermotor; pedal sepeda motor; pegas suspensi kendaraan; pelek untuk roda sepeda motor; pelindung baju untuk sepeda
motor; penutup mesin (kap mobil); penutup roda cadangan; penutup sepeda motor [berbentuk]; penutup untuk mesin
kendaraan; peredam kejut untuk sepeda motor; persneling untuk sepeda motor; pompa udara untuk ban sepeda motor; poros
untuk kendaraan; rak bagasi untuk sepeda motor; rantai roller untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rem; rem cakram
untuk sepeda motor; roda; roda gigi poros; roda jeruji pelek kendaraan; roda sepeda motor; sadel sepeda motor; sarung
motor; sepeda; sepeda motor; sepeda motor listrik; sepeda motor untuk motorcross; setang sepeda motor; shock Breker;
sistem alarm kendaraan bermotor; suspensi; swing arm; tangki bahan bakar untuk kendaraan; tempat duduk kendaraan;
transmisi untuk kendaraan bermotor; tromol sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:32:07
540   EtiketJID2021088900

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Permata Bandara BLK A 4 No.12, RT.001/RW.013, Kel. Batu Besar, Kec.
Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau., Kota Batam, Kepulauan Riau

SUZIE INDAWATY

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 :

: DJAKARTA SALON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan salon rambut; salon penataan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:32:13
540   EtiketDID2021088901

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mutiara gading Timur Blok B 16 No. 26 RT 004 RW 031 Kel. Mustika Jaya Kec.
Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17158

Yovan Marta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VULANA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Syar'i; Busana Muslim; Hijab; Mukena; Pakaian wanita; atasan berkerudung; baju busana muslim; gamis; kaus kaki;

pakaian wanita; penutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:33:46
540   EtiketDID2021088902

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Gading Barat CB-3 NO. 2 RT/RW 001/003, Pakulonan Barat, Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang - Banten, Kabupaten Tangerang, Banten

PT. DELTAMAS SOLUSINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Nasrudin S.H.
UNITED PATENT OFFICE  Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: solar quest + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Solar = Tenaga Surya, Quest = Pencarian
591 Uraian Warna : Merah, hijau, dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik; baterai isi

ulang bertenaga surya; baterai surya; baterai surya untuk kegunaan industri; inverter surya; mesin deposisi untuk pembuatan
baterai surya; panel surya untuk pembangkit listrik; panel surya untuk produksi listrik; pembangkit koleksi tenaga surya;
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pengendali inverter digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya; pengendali muatan tenaga surya; pengisi daya baterai
bertenaga surya; penyearah terbalik sebagai bagian dari sistem tenaga surya; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk
menghasilkan listrik tenaga surya; peralatan untuk membentuk membran baterai surya; peralatan untuk pembuatan membran
baterai surya; peralatan untuk pengolahan panas membran baterai surya; sel surya; sel surya dan panel pembangkit listrik; sel
surya silikon kristal; sensor pelacakan surya otomatis; sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan menggunakan
pelacak surya; wafer untuk sel surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:33:58
540   EtiketJID2021088902

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sutera Asri 6 no. 22, Kota Tangerang Selatan, Banten
Marvin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ong Tjioe Lan S.E.
Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: plazafauna : suatu penamaan.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa toko

retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang
telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam
perdagangan eceran dan grosir; Layanan penjualan ritel online; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan yang berkaitan
dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Menyediakan pusat perbelanjaan
daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Penyajian barang
pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; jasa grosir untuk persiapan perawatan hewan; jasa penjualan dan publisitas; layanan
grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan ritel untuk instrumen hewan;
layanan toko grosir menampilkan instrumen hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk
hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel yang menampilkan
peralatan higienis untuk hewan; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat
perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa;
menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan pasar
(marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar
(marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; operasional bisnis pusat
perbelanjaan dan mal perbelanjaan; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan
internet, intranet, ekstranet dan pemasaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:34:07
540   EtiketD102021088903

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA BALEKAMBANG NO. 75 KEL. BLABAK, KEC. PESANTREN, Kota Kediri,
Jawa Timur

BAGAS ALIMPAD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PECAH TELUR SNACK + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, ORANYE
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Telur; keripik pisang; mentega; mentega susu; olesan berbahan dasar kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:36:56
540   EtiketJID2021088904

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Teuku Umar Barat No. 777, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota
Denpasar, Bali

PT. DUTA INTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE RIDESHOP + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dealer motor; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan

bermotor roda dua; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa perniagaan yang melayani
penjualan kendaraan bermotor; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan ritel yang berkaitan
dengan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan
eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan spareparts kendaraan bermotor; showroom
penjualan kendaraan bermotor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:38:49
540   EtiketJID2021088905

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Panglima Polim No.49.B, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ,
DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. MITRA MOTOR INTERNASIONAL

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 :

: ESWAY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===penyewaan peralatan dan instalasi pendingin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:41:01
540   EtiketDID2021088906

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TAMAN GOLF XVIII CG.7/17  RT/RW. 004/014 KEL. PORIS PLAWAD INDAH,
KEC. CIPONDOH, Kota Tangerang, Banten

RAYMOND LAKSMANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALITURA ORGANICS BALI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; pupuk alami; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk rumput; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah

tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah;
pupuk untuk tanaman rumah tangga===
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===pupuk; pupuk alami; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk rumput; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah
tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah;
pupuk untuk tanaman rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:41:22
540   EtiketDID2021088907

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Rawasari RT. 003 RW. 002, Kel. Sukanagara, Kec. Sukanagara, Kab. Cianjur,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

EUIS ROHMAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAHMASYAH84
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIjau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 11:42:37
540   EtiketDID2021088909

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Krakatau No. 565 D, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73112
SYALOOM MINDASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bun's Kitchen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah,kuning,putih,
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:14:06
540   EtiketDID2021088944

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rajawali Raya No. 47, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73112
ELIS MONALISA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MM Dian
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih,merah, kuning,orange,hitam, tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===abon ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:14:53
540   EtiketJID2021088945

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Golf Lavender Blok GG. 15/7, Bojong Nangka, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa
Barat

ANDY NUGROHO
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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 :

: PLASTORE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PLASTORE = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru navi, biru tua, biru muda, dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor plastik; Jasa toko; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;

Pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Toko plastik; layanan grosir untuk produk kertas sekali
pakai; layanan ritel untuk stiker dan album stiker; toko; toko grosir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:15:27
540   EtiketDID2021088946

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds. Gading RT 001 RW 004 Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah,
59265

Muji Lestari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Griya Saffina
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian dinas seragam; kemeja untuk pria; pakaian seragam; seragam; seragam sekolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:15:29
540   EtiketJID2021088947

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Fatmawati Mas Blok. III, Kav. 328-329, Jl. RS Fatmawati Raya No. 20,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak , Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

PT Solusi Sinergi Digital, Tbk.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Tubagus Muhammad Irham S.T.,
PT. Legal 101 International, DBS Bank Tower 28th Floor, Ciputra World One, Jl. Prof.
Dr. Satrio Kav. 3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AdaKita + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru; Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan perangkat lunak antarmuka online yang tidak dapat diunduh untuk layanan asuransi, yaitu, memberi

peringkat, mengutip, penjaminan, pengikatan, dan menerbitkan tanggungan asuransi; 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; jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk bermain game;
jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses
bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan
elektronik (e-commerce); 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 untuk game platform; menyediakan application programming interface (API) untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:16:54
540   EtiketJID2021088948
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Grand Wijaya Centre Blok A Nomor 3-4, Jl. Wijaya II, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran
Baru. Jakarta Selatan 12160, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160

PT Quantum Magna

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Ayumas Zisni N S.H.
Buaran Regency Blok F.3, RT 12/ RW 06, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit,
Jakarta Timur.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QM Academy
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Akademi QM
591 Uraian Warna : Biru dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hiburan dalam bentuk seri video mengenai keuangan; Jasa-jasa  penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan

manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan
manajemen keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan
online dari database komputer atau Internet; Pengaturan dan pengadaan loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk
anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Penyedia publikasi-publikasi online tidak dapat diunduh
yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Publikasi teks-teks, buku-
buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang manajemen keuangan untuk-anak-anak; jasa pendidikan,
pengajaran dan pelatihan berbasis komputer; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan
pelatihan; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan melalui situs web; menyediakan
video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang
perencanaan keuangan; menyediakan video pembelajaran online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan;
menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; penyebaran materi
pendidikan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan
seminar pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:17:06
540   EtiketDID2021088949

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rinjani No. 15-A RT 002/ RW 004 Kel. Bendungan Kec. Gajah Mungkur, Kota
Semarang, Jawa Tengah

Jane Tedjajuwana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: b u d s i e . c o + Lukisan/Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Box bayi; Bufet; Keperluan kantor [perabot]; Kereta makanan (perabot); Kursi anak-anak; Lemari bufet; Lemari kecil; Pintu

untuk perabot; Tempat duduk; bangku sekolah; dipan-dipan; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa,
kasur kapuk, kasur pegas/per; kursi [kursi]; kursi malas; kursi santai; lemari; meja rias; meja tulis; perabot sekolah; rak; rak
untuk penyimpanan; tempat tidur; tempat tidur bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:17:08
540   EtiketJID2021088950

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PINISI PERMAI 3 NO. 24, RT 006/RW 007, KAPUK MUARA, PENJARINGAN,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

YENNY CHANDRA, LUPITA KEZIA YOESMI SANTOSO

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 :

: INDONESIAN HORSE LOVERS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Komunitas di bidang olahraga; Layanan dalam
memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub rekreasi dan klub
hiburan (leisure); 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; Lembaga pendidikan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga;
Pengaturan klub penggemar untuk tujuan hiburan; Pengurusan dan penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penyediaan
fasilitas rekreasi, instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski
dan akses pantai; Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara acara olahraga; hiburan dalam sifat liga olahraga
fantasi; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat permainan olahraga; hiburan dalam sifat turnamen olahraga;
instruksi berkuda; kegiatan olahraga; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konsultasi yang berkaitan dengan layanan
reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; layanan
instruksi olahraga; layanan kamp menunggang kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches;
layanan klub latihan; layanan klub olahraga; layanan pengaturan dan kordinasi hiburan atau klub; layanan sekolah berkuda;
melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya;
melakukan balapan kuda; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengorganisir, mengatur dan
melakukan pacuan kuda; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan
fasilitas menunggang kuda; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan rekreasi; 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; organisasi pacuan kuda; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi pertunjukan
kuda; organisasi turnamen olahraga; pelatihan kuda; pembinaan olahraga; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga;
pemesanan fasilitas olahraga; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak,
pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda, balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan
mobil); pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan kuda; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang
kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyelenggaraan kompetisi olahraga; perencanaan, pengaturan dan
pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater, pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan
sepeda, balap perahu dan balap mobil; presentasi pertunjukan berkuda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:17:19
540   EtiketJID2021088951

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. C Bangas No. 5, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73112
M. ICHSAN PERDANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Titik Balik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:17:57
540   EtiketDID2021088952

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL DAYANG SUMBI DALAM RT 02 RW 05 SANGKURIANG  Cipageran, Kota
Cimahi, Jawa Barat

IIN HIDAYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kajojo snack cimahi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : terakota, putih kuning, coklat susu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cilok; Seblak===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:18:04
540   EtiketJID2021088953

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Pamulang Mas 1, Jl. Kana Mas 1 Blok E2 no.58 Kel. Bambu Apus Kec.
Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15415

Reifiana Ardhiaty

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapur Laminda
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Dapur merupakam produk dagang dibidang kuliner. Laminda merupakan perpaduan nama daerah dan turunanya yaitu
turunan daerah minang dan sunda.

511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:19:31
540   EtiketDID2021088954

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bougenville G7 No. 29-30, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17114
Yayasan Syameela Ilmu Indonesia (GIA SUBAGIA)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYAMEELA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : menyeluruh
591 Uraian Warna : logo dengan warna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 36, 41, 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===novel===

===jasa yayasan amal, yaitu, penyediaan beasiswa, dukungan keuangan, investasi berkelanjutan, dan bantuan langsung
untuk organisasi amal, organisasi berdasarkan komunitas, dan badan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan,
kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; memberikan bantuan keuangan kepada organisasi sosial, amal dan
keagamaan; penyediaan bantuan keuangan untuk program dan pelayanan untuk pihak lain untuk pendidikan, kesehatan,
kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan,
keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi===
===Pendidikan keagamaan; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang keagamaan; 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; pendidikan agama; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan
buku secara multimedia; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi
elektronik===
===Perkumpulan sosial keagamaan; organisasi pertemuan keagamaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:19:43
540   EtiketJID2021088955

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gading Griya Lestari Blok F. 2 / 9, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
Meidiana Margaretha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ong Tjioe Lan S.E.
Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nasi Kulit Mak Judes: suatu penamaan.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hijau, Coklat, Oranye, Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi urusan bisnis waralaba; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman
Pesan Antar(Drive Thru); Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara
online; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko online di bidang makanan dan minuman; jasa penjualan
makanan dan minuman; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:19:48
540   EtiketJID2021088956

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Gading Barat CB-3 NO. 2 RT/RW 001/003, Pakulonan Barat, Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang - Banten, Kabupaten Tangerang, Banten

PT. DELTAMAS SOLUSINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Nasrudin S.H.
UNITED PATENT OFFICE  Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: solar quest + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Solar = Tenaga Surya, Quest = Pencarian
591 Uraian Warna : Merah, hijau, dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembangkit Listrik Tenaga Solar (Surya); Produksi energi surya melalui pembangkit dan perlengkapan pembangkit tenaga

listrik fotovoltaik; aplikasi kustom pelapisan optik, transparan, reflektif surya dan tahan aus pada substrat logam, organik, dan
mineral; konsultasi teknis di bidang produksi energi surya; pembangkit listrik tenaga surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:20:32
540   EtiketDID2021088957

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Wiroto RT 003 RW 003 Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa
Tengah, 59252

Nur Hidayah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KENCRIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Coklat, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Snack Bar (Makanan); nasi kotak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:20:52
540   EtiketDID2021088958

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. URIP SUMOHARJO NO. 124,
SURAKARTA
, Kota Surakarta, Jawa Tengah

TUNGKY HANDOKO PUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fariz Syah Alam S.H
AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASRI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Hijau, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas tangan plastik; tas belanja; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja pakai ulang; tas berpergian; tas buku

sekolah; tas hiking; tas jinjing belanjaan; tas kecil untuk pria; tas perjalanan; tas plastik; tas pundak; tas selempang untuk
menggendong bayi; tas tangan; tas tangan untuk wanita; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas wanita===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:23:54
540   EtiketDID2021088959

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. RC. Veteran Kav.IV No.1 RT.009/RW.010
Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan
Jakarta Selatan
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

SRI HARYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Siti Hanah S.E.,
S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H.  Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RACEWOXX & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan

pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Atasan sebagai pakaian;
BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk
sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-
kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju
Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju
atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan
panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Baklak;
Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Blues; Blus
jumbo (pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Care Cine;
Busana Muslim; Caping; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang;
Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis
untuk wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana
panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana
panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak
bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana
yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-
anak; Daster menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles;
Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar;
Gurita (Korset); Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos
kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket
Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket
printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang
terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen
Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jube; Jumpsuit untuk
anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian;
Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos
kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola
Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya;
Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket;
Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan;
Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Kulit bagian atas sepatu;
Kulot; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak (Sarung); Lang Leang; Lapisan-lapisan; Legging yang dilapisi lilin;
Legging yoga; Lis untuk alas kaki; Liskol; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit
panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup
mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala);
Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Oto sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian
Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk
orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging;
Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian
[pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi;
Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung
tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top,
kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket,
ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat;
Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari
bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui;
Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits);
Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar;
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Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai;
Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam
olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam;
Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga
kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans;
Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian
dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang
menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt,
atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa
lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion,
rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra,
pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian
tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana
panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai,
celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat
untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup
kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian);
Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos
kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat
telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup
kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan
di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam
untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita
penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar;
Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat
dari bahan berlapis; SARUNG PELEKAT; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking;
Sadariah (Oakaian Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung; Sarung
batik; Sarung pelekat; Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat
dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan
dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun
tangan; Sarung tenun tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut;
Selubung kaki; Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot
yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain
kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu
terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat
Pinggang); Setelan pakaian main; Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang
Tari); Sol bagian dalam; Sol karet; Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater
[dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Switer bordir; Switer lengan
panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal
tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt
dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN
DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali
pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur
dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala); Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta
Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala);
Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari
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(pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi
tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro
(Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo
(pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian
Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari
kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat
sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki
untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk
wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki,
termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal
bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan
air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-
kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra
bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan
bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga; atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo
rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita;
atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk
sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan
perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu,
penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi;
baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju
hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang
dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-
piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju santai; baju setelan; baju tenun;
baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan;
baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher
[bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian;
bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak
dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan
tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; beanies; beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi
[kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan
panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; blus militer; boas [kalung]; bodices
[pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria;
bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol); booties; booties bayi; booties untuk di pantai;
booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga
pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan
[pakaian]; cadar; cagoule; camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik;
celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana
berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer;
celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita;
celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana
formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti
legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat;
celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana
mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga
untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana
panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk
bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang
ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin;
celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba;
celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana
pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan
karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana
pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk
orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk
wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai;
celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana
tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk
tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek
kertas; celemek plastik; chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos
[topi dengan penutup telinga]; cinchers pinggang; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab;
dasar baselayer; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk
kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys [bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian];
fedoras; flat balet [sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines
[pakaian]; gamis; garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim;
gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun
pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun
tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya
pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; gussets
[bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk
celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian
dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hakama
[rok lipit untuk kimono formal]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi
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yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear
rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; hidup [kimono penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat
pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset];
ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung
logam mulia; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket
berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket
dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket
hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan
panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket
olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket
reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan
angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket
wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk
kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket,
sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas
hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas serikat; jas snowboard; jas
taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru;
jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki
kerja berujung Jepang]; jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah
pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus
untuk kimono]; jumper yoga; jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-
anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol;
kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki
panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain
untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria;
kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos
singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja
yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki;
kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan
stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki;
kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus
kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus
lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus
tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam
untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka;
kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing;
kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot;
kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk
jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala membungkus [pakaian]; kepala
sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk
celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset
[pakaian yayasan]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono];
koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya;
kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum teater; kostum
topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran;
kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan jaket;
lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging
bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan
sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis pinggiran sol untuk sepatu;
lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh; magoja [Jaket luar Korea
dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset; manset lengan kemeja;
manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel [pakaian]; mantel berat;
mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel
laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin; mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya;
mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat
dari katun; masker tidur; masker wajah musim dingin [pakaian]; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela
diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi];
mokasin; monokini; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang untuk kimono]; obiage
[bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; oto
sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall; overall bib;
overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian
[pakaian]; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian
basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian
bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian
bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian
bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian
dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian
dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam
tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian
dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian
dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk
di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan;
pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian
kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian
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kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga);
pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca;
pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi;
pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel;
pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah
raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk
menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara;
pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut;
pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan
rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian
renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan;
pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai;
pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan
air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air;
pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal;
pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian
tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita;
pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk
jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian
untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk
skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian
wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam,
pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah,
sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana
yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track
suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang
menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap
keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki
dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan
pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki
panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantalon; para penyeberang memancing; paramentos [pakaian];
parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana); pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal;
pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat
kaki  (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung
tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki; pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam;
penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air; penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup
dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala,
termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi
sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis;
penutup untuk tabi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-
tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk
booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco
hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung;
puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok
[pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok
tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit;
rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk;
sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria;
sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari
kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu
pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal
kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai;
sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal
untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif
yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung
tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian;
sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda;
sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun
rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang
[pakaian]; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan;
sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu
balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda;
sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *;
sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu
bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot
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rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot
untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor;
sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bot yang
ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja;
sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu
dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu
formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu;
sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu
handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu
kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor
logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu kulit untuk pria;
sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air;
sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel;
sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform;
sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu
senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu
tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-
anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian
santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet;
pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk voli
kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk
wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang
tertutup baja; sepatu yoga; seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo; seragam karate;
seragam olahraga; seragam perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo; seragam untuk olahraga
tempur; seragam-seragam hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan
bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel; setelan pakaian formal
wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan untuk aktifitas luar
ruangan musim dingin; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga; setengah boot; shift
[pakaian]; shortalls; singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort denim; slip  pakaian
dalam; slip ukuran penuh; slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol
karet atau bahan plastik timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki;
sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sorban; sriwal
(pakaian); steel-capped shoes; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; stola; stola
bulu tiruan; suge-gasa [topi topi]; sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender militer; suspender
stocking; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal;
syal bahu; syal dan jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda;
syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian];
tali celana; tali kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang; tali sepatu; tali untuk bra
[bagian pakaian]; tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga; tankinis; tas boot
snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas
khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak
bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan untuk
sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola;
teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk alas kaki; togas; topi; topi
baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi
dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas
[pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga;
topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan;
topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk
bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; trainer (alas kaki);
tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet atau dari bahan
plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit;
tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu,
topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari
bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari
jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===
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511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Teh dan teh herbal===
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Nama Merek
Tipe Merek :

: SEMANGKA MERAH
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HIJAU, KUNING, HITAM, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Adonan makaroni/spageti; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi;

Bahan pengganti teh; Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung);
Beras jepang; Beras organik; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Biskuit coklat; Biskuit kering; Biskuit tipis kering; Boba teh
durian; Brownies Coklat; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk untuk membuat minuman
dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bumbu instan bubuk; Bumbu serba
guna; Bumbu siap saji; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak
protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan
(Sandwich); Butir gandum yang keras; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Chai masala / minuman teh yang
dicampur rempah; Cilok; Cireng; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline
yang diisi dan tidak diisi, permen; Ekstrak coklat; Ekstrak kopi malt; Es coklat durian; Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling
untuk makanan manusia; Gandum kupas; Garam meja; Hasil produksi coklat; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras);
Kakao; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Keripik dan kerupuk berbahan
dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Kerupuk; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi
Susu ; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak
kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue; Kue Bolu Kukus; Kue Choco Chip; Kue Coklat
Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Lidah Kucing; Kue Semprit keju; Kue berbahan dasar tepung; Kue kering (pastri);
Kue tradisional; Kue-kue; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Lasagna; Macchiato
(minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Makanan batang
berenergi berbahan dasar kopi; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar teh; Makanan dalam kaleng,
alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan
daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil
utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan penutup berbahan dasar
beras, makanan penutup muesli; 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 beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan dengan bahan dasar
ketan dan beras; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan untuk
mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung; Makanan yang mengandung tepung; Malt
untuk makanan; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Mie beras cina; Mie
yang terbuat dari Jagung; Minuman Kopi Hawai; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -
, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi espresso;
Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman
berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella;
Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat;
Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik
royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Muffins; Nasi; Nasi dalam kemasan; Nasi merah sudah
diolah dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Ocha / teh jepang; Olesan berbahan dasar coklat; Paket
makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pasta cabe untuk digunakan
sebagai bumbu; Penyedap rasa dan aroma kopi; Pizza (roti); Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk
kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau
sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk zat tepung untuk makanan; Puding (makanan penutup); Puding pencuci
mulut instan; Risoles; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sahi (Teh); Sediaan
berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan nasi; Sediaan karbohidrat untuk
makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan
untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-
buahan berbentuk serbuk; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Snack Bar (Makanan); Tape Uli (Beras Ketan); Teh
(bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh
Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor;
Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte;
Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor;
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Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung jagung; Tepung ketan; Tepung tapioka untuk makanan;
Tepung untuk makanan; Trufel coklat; Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Yoghurt beku; adonan kue; adonan roti; bahan
makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan
pelembut kue; bahan pengganti kopi; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; beras analog; beras analog
(Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan;
beras putih; beras sekam; bibit gandum untuk makanan manusia; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; biji kopi berlapis
cokelat; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji wijen [bumbu]; biskuit; biskuit malt; biskuit-biskuit; brownies;
bubuk cabai [bumbu]; bubuk coklat; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubur; bubur beras untuk keperluan
kuliner; bubur gandum; bubur nasi; bubur tepung beras; bumbu; bumbu cabai; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu
olahan [bumbu]; bumbu pasta nasi ayam; bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh;
butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; cabai kering [bumbu]; campuran bumbu; campuran bumbu kari; campuran
kopi; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran kue; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh
chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; cengkeh (bumbu); coklat; coklat
batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat
panas; coklat pasta; coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; cuka beras; cuka, saus dan
bumbu lainnya; daun teh; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak teh untuk
keperluan kuliner; es buah yang bisa dimakan; es kopi; es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan
menggunakan teh hijau bubuk; es krim susu; es serut; es teh; es yang dapat dimakan; esensi kopi; flapjacks [bar gandum];
gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum yang dihancurkan;
gandum yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses; garam; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak;
gluten gandum kering; gula; gula aren; gula bubuk; gula cair; gula gula non-obat; gula mentah; gula-gula; gula-gula dengan
menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; havermut; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau
nasi; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; jahe
[bumbu]; jahe yang diawetkan [bumbu]; kantong teh; kantong teh tanpa obat; kapsul teh, diisi; kapulaga (bumbu); karak beras;
kecap; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; keripik gandum utuh; keripik
kacang (gula-gula); keripik tortilla gandum utuh; kerupuk nasi; koji [beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang
terbuat dari rumput laut]; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi giling; kopi
instan; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan
pengganti kopi; krim-krim coklat; kue basah; kue beras; kue bola; kue bolu; kue coklat; kue gandum; kue kastangel; kue
muffin; kue nastar; kue pai; kue pastry; kue putri salju; kue sereal; kue sus; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer
berlapis cokelat; kukis (kue kering); kulit kue; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lumpia; makan gandum; makan siang dalam
kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi,
dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makan siang
dalam kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging,
ikan atau sayuran; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku
terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan
dari jagung; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan
gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan,
makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan 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 penutup cokelat; makanan ringan berbahan
dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan
berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan
berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan
ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan
ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap
saji berbahan dasar mie; makanan siap saji dingin; makanan siap saji kering; makanan yang dipanggang; makaroni; makaroni
[kue kering]; makaroni dengan keju; makaroni salad; merica (bumbu); mi dari tepung beras; mie beras; mie gandum; mie
instan; mie kering; mie kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie tepung; minuman berbahan dasar coklat; minuman
berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau
kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar
kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga;
minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang
mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman
dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan
dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi
teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kopi; minuman
kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan
berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu;
minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh;
minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored
slush-type drinks); minyak kopi; moster; mugi-cha [teh barley panggang]; nasi bebek; nasi goreng; nasi instan; nasi kotak; nasi
kuning; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; pai; pai daging; paket makanan yang
terdiri dari pasta atau nasi; pala; pala (bumbu); panekuk; pangsit berbasis tepung; pangsit yang diisi; paprika [bumbu]; parfait
dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk; pasta gandum; pearl barley (biji gandum); pemanis-
pemanis coklat; penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh
untuk makanan atau minuman; permen; permen coklat; permen rasa kopi.; pia kacang; pizza; polong teh, diisi; popcorn
olahan; produk makanan yang mengandung terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk nasi untuk
makanan; produk-produk roti untuk makanan; puding; puding beras; puding roti; puff pastry (roti); ragi; rempah-rempah; roti
gandum; roti gandum hitam; roti*; sagu; salad nasi; sambal; saos; saos tomat; saus; saus [bumbu]; saus cabai; saus coklat;
saus pedas berbumbu; saus spaghetti; saus tiram [sambal]; saus tomat; saus untuk daging; sediaan Makanan dari Padi-
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padian; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman
berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan karbohidrat; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan
dasar kopi; sereal gandum; sereal siap saji; serpihan Oat; sirup beras merah [pemanis alami]; sohun; songpyeon [kue beras
berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sorbet (es); souffle coklat; spaghetti; tapioka untuk makanan;
teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang
dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh coca; teh
dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh
goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh
hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina
fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh
peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh spearmint; teh susu;
teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang ditambahkan
dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; teh yang terbuat dari
rumput laut; tepung; tepung Hunkwe; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung bumbu; tepung cannihua; tepung dan olahan
yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es
konsumsi; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung; tepung
jagung untuk keperluan kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kedelai; tepung kentang; tepung kentang *;
tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang untuk makanan; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue;
tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung serbaguna; tepung tanpa rasa; tepung tapioka;
tepung tapioka*; tepung terigu; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri
dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping coklat; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval
dengan kaldu khas Korea]; wafer gulung [cookies]; waffel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:26:10
540   EtiketDID2021088962

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciawitali Gg. Awi Wulung No.32 RT 002/19 Kelurahan Citereup Cimahi Utara,
Kota Cimahi, Jawa Barat

Dewi Putriyani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: De’Ris Cake & Cookies
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue-kue; kue, biskuit, kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:26:26
540   EtiketDID2021088963

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Dago Blok H 16 no.1 RT01/RW022 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15433

Roheti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZAHHAB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : coklta tua, kuning dan gradasi
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kurma yang diolah; susu kurma===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:26:36
540   EtiketDID2021088964

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Nadiya Nur Aisyah
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZARAZU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian dinas seragam;

Pakaian luar; Pelindung telinga [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan
penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; celana dalam
[pakaian]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); earbands [pakaian]; foulards
[artikel pakaian]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian
dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; ikat pinggang
uang [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket menjadi pakaian; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian
tradisional Korea]; kantong untuk pakaian; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam];
korset [pakaian yayasan]; kostum rakyat [pakaian]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; muffs
[pakaian]; pakaian; pakaian atasan dari bulu; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk
wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam
kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari
kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil;
pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar
untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian
malam; pakaian mewah; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda;
pakaian pria; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur bersalin; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki,
tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; paramentos [pakaian];
sabuk kulit [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; setelan pakaian formal wanita;
teddies pakaian dalam; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:26:38
540   EtiketJID2021088965

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RS. FATMAWATI NO. 7 GANDARIA UTARA , KEBAYORAN BARU, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

PT. MEDLINX ASIA TEKNOLOGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FARMAZI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua, biru muda, dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; hosting aplikasi perangkat lunak komputer untuk orang lain; jasa komputer, yaitu, menciptakan komunitas online
untuk pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari sesama pengguna dan
membentuk komunitas virtual di bidang teknologi informasi, jaringan komputer dan teknologi telekomunikasi; jasa layanan
komputer, yaitu, menciptakan komunitas virtual online bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam
diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); layanan komputer,
khususnya, hosting fasilitas elektronik untuk orang lain untuk mengatur dan menyelenggarakan rapat/pertemuan (meetings),
acara dan diskusi interaktif melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas elektronik untuk
orang lain untuk diskusi interaktif melalui jaringan komunikasi;; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas
virtual untuk pengguna terdaftar untuk mengatur grup/kelompok, rapat/pertemuan (meetings), dan acara, berpartisipasi dalam
diskusi dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis dan komunitas; menyediakan 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 perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi menciptakan/membuat,
menyunting (editing), mengunggah, mengunduh, mengakses, melihat, menulis/menerbitkan tulisan ke media (posting),
menampilkan, memberi tag (tagging), menulis blog (blogging), streaming, menghubungkan (linking), memberi anotasi,
menunjukkan tentang sentimen (indicating sentiment about), mengomentari, menyematkan/melekatkan (embedding),
mentransmisikan, dan berbagi (sharing) atau menyediakan media atau informasi elektronik melalui jaringan internet dan

Halaman 135 dari 668



komunikasi; 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)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:26:48
540   EtiketJID2021088966

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Prambatan Lor RT.001 RW.002, Prambatan Lor, Kaliwungu, Kabupaten Kudus –
Jawa Tengah, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59332

IDA LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MYLTA AESTHETIC CLINIC + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : gold, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; jasa kecantikan,

yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa klinik; jasa tata rias kosmetik; konsultasi di bidang
kosmetik; layanan kecantikan; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan; layanan
klinik medis; layanan klinik medis keliling; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang
pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; layanan kosmetik; layanan manikur dan pedikur;
layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut
dan panti pijat; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik
dan rumah sakit; layanan salon perawatan kulit; layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); layanan spa; menyediakan
informasi mengenai penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan perawatan kecantikan
melalui internet; pemijatan; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; perawatan kesehatan
dan kecantikan; perawatan perawatan kulit wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:26:50
540   EtiketJID2021088967

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Siliwangi No. 5 / No. 40F/4, RT.001/RW.004, Kel. Bondongan, Kec. Kota Bogor
Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat

FERRY KOSASIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUBUR MAS + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan bahan bangunan; Supermarket bahan bangunan; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa eceran

atau jasa grosir untuk bahan bangunan; jasa toko besi dan bahan bangunan; supplier; toko; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:28:05
540   EtiketJID2021088968

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RS. FATMAWATI NO. 7 GANDARIA UTARA , KEBAYORAN BARU, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

PT. MEDLINX ASIA TEKNOLOGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FARMAZI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Biru tua, biru muda dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa telekomunikasi; Jasa telekomunikasi, yaitu pengiriman pesan instan, dan pengiriman teks elektronik, audio, video

dan multimedia lain; Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto digital,
konten video dan audio visual antara pengguna internet; Pengiriman informasi ruang obrolan; Penyiaran dan streaming
Konten audio, visual, teks, video, dan audiovisual melalui jaringan komputer global.; jasa telekomunikasi; jasa telekomunikasi
untuk telekonferensi, konferensi audio, konferensi web, jasa kolaborasi video, konferensi video, webinar, dan jasa streaming;
jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas data, gambar, video dan mengirim dan menerima pesan digital melalui
komputer global dan jaringan komunikasi; jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan data secara peer-to-peer, yaitu, transmisi
elektronik file foto digital, grafik dan konten audio antara pengguna internet; jasa/layanan telekomunikasi, yaitu, jasa/layanan
transmisi dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; jasa/layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari
media elektronik, data, pesan, grafik, gambar, audio, video dan informasi; layanan komunikasi melalui surat elektronik dan
Voice over Internet Protocol (VOIP, layanan teknologi untuk percakapan suara jarak jauh melalui media Internet); layanan
papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan telekonferensi audio; layanan telekonferensi dan konferensi video;
layanan telepon tidak bergerak dan bergerak; menyediakan akses ke database komputer di bidang jaringan/jejaring sosial dan
pengenalan sosial dan penyediaan teman kencan (dating); menyediakan akses ke forum secara online, ruang percakapan,
daftar server untuk mengirimkan pesan dan blog melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit dan jaringan komputer global,
regional dan lokal; menyediakan akses ke komputer, elektronik, dan database online; menyediakan forum komunikasi online,
yaitu
transmisi topik-topik yang diminati secara
umum; menyediakan ruang obrolan online dan
papan buletin elektronik untuk transmisi pesan
di antara pengguna di bidang kepentingan
umum; menyediakan forum online untuk komunikasi mengenai topik kepentingan umum; menyediakan link komunikasi online
yang mentransfer/memindahkan perangkat/alat bergerak (mobile) dan pengguna internet ke lokasi online lokal dan global
lainnya; pengiriman pesan melalui situs web; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya untuk
tujuan layanan belanja realitas virtual; pertukaran elektronik suara, data, audio, video, teks dan grafik yang dapat diakses
melalui jaringan komputer dan telekomunikasi; siaran audio; siaran audio digital; siaran audio melalui Internet; telekonferensi
video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:30:30
540   EtiketDID2021088969

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Mitra Citra Blok I 01, RT 015/RW 002, Kel/Desa Panongan, Kecamatan
Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, 15710

Edi Juhdi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BELLUS CONSOLATORIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BELLUS CONSOLATORIA, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki; sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:38:42
540   EtiketDID2021088970

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Pesanggrahan Pratama B.6, Jalan Panglima Sudirman , Desa Girimoyo,
Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur

PT. AILES BEAUTY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ailes Skincare. Redifining Your Beauty
Merek Kata dan Lukisan

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

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Krim wajah dan kulit; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan kecantikan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan rambut; Sabun Kecantikan (kosmetik); gel kecantikan;
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kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; losion; lotion
kecantikan; masker kecantikan; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; produk perawatan tubuh dan
perawatan  kecantikan; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; serum kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:43:53
540   EtiketJID2021088971

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. RC. Veteran Kav.IV No.1 RT.009/RW.010
Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan
Jakarta Selatan
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

SRI HARYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Siti Hanah S.E.,
S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H.  Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RACEWOXX & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak

dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Advis pendidikan terkait makanan minuman dan produk
konsumen rumah tangga; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan,
konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu
roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi;
Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan penguatan sumberdaya kesehatan nusantara;
Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi seseorang dalam menghadapi permasalahan;
Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database online di bidang hiburan; Distribusi [selain
transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain transportasi] rekaman audio; Distribusi
[selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape
video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan
konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan
online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika;
Jasa  penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan
elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang
Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang

Halaman 138 dari 668



menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar,
konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan,
melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada
jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal
yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak
dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak
bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi; Jasa klub untuk tujuan hiburan yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan
dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan
karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus
secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan
konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran,
festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan
seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir,
mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat
yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan pendidikan barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan
golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa
pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik; Jasa
pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar; Jasa
pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial; Jasa
pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media sosial;
Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang lain;
Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara
online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan
dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu
program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang
bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di
bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan
orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan
untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan
konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan
kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan
cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program
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televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia
pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk
komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan
komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun
animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet,
komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi
gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi
animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi;
jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan
aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu,
pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakter-
karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang
dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs
web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan
video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan
perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan
kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa
penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan
melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan
program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer,
permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan  informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba
memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat
hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang
berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa
permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa persewaan
gedung; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa persewaan
ruangan untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi,
acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi
program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer;
Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah
kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasa-
jasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasa-
jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk pelanggan semua
usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level dewasa; Jasa-jasa pendidikan dan
pemberian gelar di bidang pendidikan; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi
komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomat,
pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem
komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan
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pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management
(CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan   mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat
lunak artificial intelligence.; Jasa-jasa pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui
media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database
komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Jurnal
online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Klinik; Klub Bola
Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas Basket; Komunitas
Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Komunitas pendidik dan
pengajar; Komunitas perkumpulan mobil dalam bidang hiburan; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong
(olahraga); Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan
online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan
diri; Kursus selam; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman  Buku Keliling;
Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan alat luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan
akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
mengendarai; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur
dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan
bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub
rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan edukasi psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari
jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot
berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang
berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel;
Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik
secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan
dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan  dalam bidang bola basket dan menampilkan
permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater,
produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan
dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu
program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui
internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang
disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan yang sifatnya
mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu
mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan
video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana
pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu
penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi
interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan
tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga,
video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu,
penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam
acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan
informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan
perbaikan otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara,
film dan video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran,
yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan
acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultansi
yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan kendaraan dan instruksi dan pengajaran
mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatih pribadi [pelatihan
kebugaran]; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang
oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan
teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak
jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding,
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olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obat-
obatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan
pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan
pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video;
Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan
konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang produk  halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
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demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan;
Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya
dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengatura
penyelenggaraan kurses instruksi; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan
musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan
lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa;
Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan
informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak
jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna
jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan
komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan
permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyedian
fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor
dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk
tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan
kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam
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perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan
instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan,
pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal
untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan
internal untuk penelitian dan pengembangan; Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan (pelatihan) di bidang kewirausahaan dan
bisnis; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan
dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol
diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan saran dan
pelatihan - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumahan; Pendidikan sekolah yang
dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik
mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab
lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan;
penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi;
Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra
artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita,
informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah
raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di
bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung;
Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karya-
loka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan
penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri
KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak
disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah
harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan
pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes,
permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan,
konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor;
Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk
tujuan hiburan; Pengeditan film; Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan
kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial;
Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan
penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penulisan dan publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan
layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasi-
publikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk
anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket;
Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi
dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan
nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang
keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan;
Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan
pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak
melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat dicari (providing a searchable online database) yang
menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan; Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan
fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan;
Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi,
instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf, olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai;
Penyediaan gambar dan film karakter animasi  berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran televisi; Penyediaan informasi  berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan
olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi
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hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan
halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di
bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan
informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara
panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara
online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang
memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan
mencocokan pemain permainan online dengan pemain lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat
dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub
kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino
dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui
perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan
komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel
dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan
pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi
telepon genggam; Penyediaan permainan melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual
melalui jaringan komputer; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik
online; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan,
dan buku di bidang manajemen proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan
bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan
permainan elektronik; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan suatu situs web online
yang menampilkan berita, foto, jadwal, hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan test dan ujian
pendidikan di bidang bahasa asing; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer,
otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin
otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase
database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat
lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer
relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan  mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat
lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial
secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara
Hiburan Tahunan; Penyelenggara Kompetisi Otomotif; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi musik;
Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggara
acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi;
Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan
elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau
hiburan); Penyelenggaraan pertandingan olah raga; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar (
seminar online); Penyewaan Lampu/Lighting; Penyewaan buku; Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor;
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen
pengajaran; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin
dan peralatan permainan; Penyewaan mesin permainan video konsumen; Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan
atau materi pendidikan; Penyewaan peralatan gim/permainan; Penyewaan peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan
pendidikan; Penyewaan peralatan pengajaran; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih
suara; Penyewaan sepatu katak untuk selam; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga
dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan
mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan
atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan
pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu;
Perkumpulan untuk Ibu dan Anak; Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan
Coko; Permainan Congklak; Permainan Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan Tumbuk-
Tumbuk Uang; Permainan Uang; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan
elektronik, permainan video, permainan komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video interaktif,
permainan keterampilan aksi, permainan arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan
permainan trivia yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan
permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Permianan Benteng;
Permianan Das; Persiapan untuk program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film,
atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa
Pendidikan); Petak Umpet; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik;
Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui
perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi
animasi kartun; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio
dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
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permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi
radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan
berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi dan
presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film; Produksi gambar bergerak, permainan dan video; Produksi hiburan dalam
bentuk seri televisi; Produksi multimedia; Produksi program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi
program multimedia; Produksi program radio atau televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi
animasi; Produksi rekaman; Produksi video; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan
jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi,
sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program
televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh
atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan
kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan;
Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program
hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet,
jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi buku; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan
penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah, barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan;
Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara
online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi
dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang
menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh);
Publikasi game komputer online; Publikasi materi multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi
panduan untuk game komputer; Publikasi poster, kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya
grafis orang lain secara online yang menampilkan artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi
visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang
manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter
dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang
menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan
majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat rekreasi
keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer; Reportasi hasil
fotografi; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan Tari Tradisional);
Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman; Sekolah
Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor (Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan Dadu);
Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; Taman
kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari Gejrug Jidat;
Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong; Tari Zapin;
Taruhan olah raga online; Tempat untuk membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi);
Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias); Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan);
Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan (Seni
Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk
tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan pengeditan
sinematografi; advis pendidikan sehubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan; agen pemesanan untuk layanan
hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan,
pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; aktivitas olahraga dan
budaya di pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas rekreasi dan hiburan; analisa statistik untuk tujuan pendidikan; aplikasi
make-up untuk aktor televisi; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; bimbingan kejuruan
[nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan pengajaran seni
penyiaran; bimbingan seni kecantikan; cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme
untuk tujuan pendidikan; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli yang menampilkan
aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat
nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-
demand; distribusi musik; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke sistem televisi
kabel; distribusi rekaman video; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai kesenian, kebudayaan,  dan
pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret; fotografi udara; galeri seni untuk
tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; game on-line; grup band
musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan
audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan
komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil;
hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik
rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat berat; hiburan dalam sifat kompetisi
olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu roda; hiburan dalam sifat kompetisi
trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju; hiburan dalam sifat layanan televisi
seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi; hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi;
hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan
dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat permainan basket; hiburan dalam sifat
permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan olahraga; hiburan dalam sifat permainan
sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam
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sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam
sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan
dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam
sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan
dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam;
hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman
hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan
vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan
aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis;
hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam
fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi
teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di
sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan,
yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi;
informasi hiburan on-line; informasi mengenai permainan olahraga; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah
asrama; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan
olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer
atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau
melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan snorkeling; instruksi agama; instruksi
aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi berburu dan layanan panduan; instruksi
berkuda; instruksi berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan
pelatihan; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi
fotografi; instruksi gitar; instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi ice-skating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi;
instruksi karate; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar
Jepang]; instruksi kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan
layanan panduan; instruksi memancing dan panduan layanan yang disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak;
instruksi menari tiang; instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi
mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi
menjahit atau menjahit; instruksi menyelam; instruksi merangkai bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga;
instruksi pemakaian formal kimono; instruksi pemandu terbang dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi
pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang;
instruksi roller-skating; instruksi sado [instruksi upacara minum teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate;
instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
kecantikan; instruksi sepak bola; instruksi ski; instruksi snowboard; instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak;
instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi tenis; instruksi terapi bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi
yoga; instruktur olah raga; interpretasi bahasa; jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan
animasi; jasa agen tiket pertandingan olahraga; jasa agen tiket teater; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa
suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam
bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam
bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang
mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial
animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk
penyelenggaraan turnamen catur; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan
wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
streaming; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi
dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet
yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan
sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak  realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa
hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi,
berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu
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permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa keagenan berkaitan dengan
penyediaan publikasi secara elektronik; jasa klub musik; jasa klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa
konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang
pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa konsultasi mengenai penyediaan
publikasi secara elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu,
pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa menyelam dengan instruktur; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu
kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai;
jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga,
evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa
pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa
pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan
atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film di sinema; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang
mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa
pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan
jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan
pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan
konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat
keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur
jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu,
penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia;
jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa
penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan
informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran
dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran,
kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam
bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu
database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa permainan yang disediakan
secara daring melalui suatu jaringan komputer yaitu penyediaan permainan komputer daring; jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik;
jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial
televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital
(fotografi); jasa publikasi elektronik; jasa publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan
luas, termasuk secara daring dan melalui suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan
publikasi buku dan bahan tes; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi
pernikahan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten
audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan
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komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi
studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa konsultansi studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan
resepsi pernikahan; jasa-jasa manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan
bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database
online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan,  manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-
simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian
kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-
event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-
jasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks,
audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan
sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung;
jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasa-
jasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan
melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten
hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah
(augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten
realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality
games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented
reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality);
jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online,
yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan
pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur,
kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnal-
jurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan,
dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga;
kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan
wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes
dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi
musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan
karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir
yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan
simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi
yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan manajemen dan personalia; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web;
kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus
pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan
guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan
rekreasi  keluarga; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade
hiburan; layanan arcade realitas tertambah (augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan
bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di
dalam ruangan; layanan bimbingan keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan
pengajaran bahasa; layanan bioskop; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan
country club; layanan disc jockey; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club
berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
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hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui
jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan
game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau
jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih
lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca
produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan
dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat
kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam
sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan
hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing;
layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat
kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan
dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis
realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga;
layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang
tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi,
webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay
thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan
disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan;
layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan
kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk
orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan
hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi;
layanan hiburan yaitu penyediaan film bersambung yang menampilkan cerita fantasi dan karakter fantasi yang ditonton melalui
suatu layar lebar televisi satelit alat elektronik portabel atau Internet; layanan hiburan yaitu penyediaan permainan interaktif
yang tidak dapat diunduh dan dapat digunakan sementara; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan, yaitu, memberikan
ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan
rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip
video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel
lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya
yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi, dan
rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan yang dapat
diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi dan pelatihan diving dan
snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan instruksi simulasi
berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah kecantikan; layanan juru
bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer; layanan kamp menunggang
kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp rekreasi; layanan kamp sepakbola;
layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang mobile; layanan kebun botani; layanan
kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub kebugaran; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub malam; layanan
klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang; layanan klub tari;
layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi
simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan konser;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di bidang
hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
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bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan olahraga; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan
kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi
manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang fungsi kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
perdagangan efek; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi
penerbangan; layanan pelatihan tempur berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan peminjaman buku; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar];
layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan
pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan
pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan
eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan
dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan
manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan
dan para pelaksana di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan
terkait kesehatan dan kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan
dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan
terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh
perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan hukum; layanan pendidikan jasmani;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian dan pengendalian;
layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir; layanan pendidikan
yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis;
layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik;
layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan khusus;
layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah
menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang disediakan
oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir
dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial,
internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan,
kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan
pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu penerbitan
buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu pengetahuan
mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang kecerdasan
buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di
bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen
bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu,
menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pasca-
produksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
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layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaan-
perpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan
informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line;
memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga dari situs web; memberikan informasi
olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi olahraga melalui situs web; memberikan
informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan permainan komputer; memberikan
informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan informasi online tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online terkait dengan game komputer
dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan;
memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang
memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni
bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan
melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan informasi
tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga
dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga
dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan permainan
video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan informasi
terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik
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melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet;
memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan
informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar
dan artikel di bidang musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan
instruksi di bidang latihan fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri
katering; memberikan pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi
video; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di
bidang musik yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus
korespondensi; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di
bidang seni yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis;
memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan;
memberikan ujian pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas;
meminjamkan layanan perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung
radio dan televisi; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film,
program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan kelas, seminar, konferensi,
dan lokakarya di bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti,
perbaikan dan pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang
kedokteran; mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
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mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes; mengatur
kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur
pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan
dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan futsal; mengatur
pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur
seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi
amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus
pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya
[pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk
pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan konferensi;
mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan mengatur kongres; mengatur,
memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan, mengadakan, mempromosikan dan
mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur,
mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara
pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir,
mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisasi konser;
mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar internasional; mengorganisir
acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara
atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara
olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak kurang mampu [layanan amal];
mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan bertemu di
bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola basket; mengorganisir dan
melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan kompetisi dan permainan
atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga perguruan tinggi;
mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir dan mengadakan kejuaraan
dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir kompetisi permainan
video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas
dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya;
mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengorganisir, melakukan dan
mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir, mengatur dan melakukan balap mobil; mengorganisir,
mengatur dan melakukan balapan sepeda; mengorganisir, mengatur dan melakukan pacuan kuda; mengorganisir,
menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menjalankan lotere; menyebarkan kaset video;
menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orang-
orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan area rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam
area bermain untuk anak-anak; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan
bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam pengendalian berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan;
menyediakan bengkel online di bidang makanan diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan
bengkel online di bidang nutrisi makanan; menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan
informasi gulat melalui jaringan komputer global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah
database online melalui jaringan informasi komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan
peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orang-
orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan buku dan bahan pengajaran untuk anak-anak yang membutuhkan
untuk tujuan amal; menyediakan buku komik dan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan buku komik online,
tidak dapat diunduh; menyediakan buku pedoman dan bahan ajar di bidang kesehatan; menyediakan buku
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pedoman dan bahan ajar di bidang makanan gizi; menyediakan buku pedoman dan bahan ajar di bidang nutrisi makanan;
menyediakan buku untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan catatan pertunjukan olah raga untuk
golf; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan
gelanggang track sepatu roda; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi
dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat;
menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan
fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan
fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf;
menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kasino [perjudian];
menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan
olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis; menyediakan fasilitas luar ruangan untuk
bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan
rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata;
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan fasilitas olahraga untuk anak-
anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain polo; menyediakan fasilitas
olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk
kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan fasilitas olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga;
menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam
untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas roller-skating; menyediakan
fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan fasilitas ski;
menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio rekaman;
menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan
fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyediakan fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan; menyediakan fasilitas untuk
bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game Go board; menyediakan
fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan;
menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan fasilitas untuk pelatihan
musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk
pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi
yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan game
(permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online dan game interaktif; menyediakan
game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan game poker online; menyediakan
hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan
melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan
hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat
turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran,
majalah dan buku; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel
koran; menyediakan informasi mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan
informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi
online mengenai serial televisi yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara
online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan
karaoke online dengan fungsi penilaian; menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi;
menyediakan kelas dan seminar di bidang nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah
raga; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung;
menyediakan kelas, kelas master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan
instruksi menggunakan aplikasi perangkat lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan klip video online yang tidak dapat
diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah
dan serial televisi dramatis; menyediakan kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh,
termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan
drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air;
menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan;
menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan
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kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan
kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus
pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik;
menyediakan kursus pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan
kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online;
menyediakan lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau
rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk
anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan
hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan
panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan
kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan
melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air;
menyediakan layanan video arcade; menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan;
menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang
mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan,
untuk tujuan amal; menyediakan majalah fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat
diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer;
menyediakan manual dan bahan ajar di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa
Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan;
menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi;
menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan
komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam
sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer global;
menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa
asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik;
menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan;
menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan
penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan perangkat lunak permainan (game) online;
menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan
sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan permainan (games) online; menyediakan
permainan elektronik
(tidak dapat diunduh) melalui
Internet atau jaringan komunikasi
global lainnya; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games)
online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online; menyediakan
permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan permainan
video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia
lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk
permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
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dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa  artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan
menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kegiatan untuk tujuan
hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini;
organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk
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konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kejuaraan skating tokoh; organisasi kejuaraan speed skating;
organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi
kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi kompetisi figur dan speed skating;
organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi ice-
skating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi
kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola; organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed
skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi
dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi
untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi
kontes gulat; organisasi kursus korespondensi; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu; organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi
untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pelatihan; organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan
kompetisi; organisasi permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan
[layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser;
organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan
kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi
pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi
seminar; organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker;
organisasi turnamen tenis; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan;
pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan
(training) pelatih sepatu roda; pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan
pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain
dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan
pemroses data; pelatihan dalam penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam
penggunaan komputer; pelatihan dalam penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak
komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk
pengembangan personil, tim dan organisasi; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis;
pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di
bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di
bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan;
pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; pelatihan di bidang teknologi komunikasi;
pelatihan futsal; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan; pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan;
pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan
kebugaran pribadi; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan
keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan;
pelatihan meditasi; pelatihan olahraga; pelatihan orang buta dalam penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa;
pelatihan pembalap; pelatihan penanganan anjing; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan
pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis;
pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis
[demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling;
pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan; pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari
(pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan spesialis dalam industri pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen
dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium; pembelajaran multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui
penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif
melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan
insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian
informasi mengenai jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa
taman hiburan; pemberian informasi mengenai pengarahan atau penyajian drama teater; pemberian informasi mengenai
pengoperasian lotere; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan distribusi film; pemberian
informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan
musik; pemberian informasi mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pemberian informasi mengenai penyediaan publikasi
secara elektronik; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian, penyerahan dan
pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan [pelatihan]; pembinaan di bidang olahraga;
pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
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drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas
olahraga; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan
kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan
kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan lapangan golf;
pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; penampilan
konser; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film;
pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia
dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang
kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan pengemudi;
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan
lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan
di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa;
pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas;
pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata rias untuk
aktor film; penerbitan barang cetakan; penerbitan buku; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan
buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat
kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop elektronik;
penerbitan elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah;
penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia; penerbitan majalah, jurnal, dan
surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan
komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua
untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang
cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran,  buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video,
musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku,
majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan
game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak; penerbitan musik secara multimedia; penerbitan
panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif; penerbitan publikasi elektronik; penerbitan suara,
teks dan data
melalui sarana online, Internet,
worldwide-web dan jaringan
komunikasi lainnya; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar
untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand
yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar - lokakarya dan
kelompok diskusi; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan
dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik,
pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi
untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser;
pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik
melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan pertandingan
olahraga; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar
negeri; pengaturan waktu pertandingan olahraga; pengaturan, pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar;
pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian
penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan
kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik;
pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi; pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran;
pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan
materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan; pengeditan program radio; pengeditan program radio dan
televisi; pengeditan program televisi; pengeditan publikasi; pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video;
pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi;
pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan
manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi,
jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, dan perangkat elektronik;
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pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi
program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; pengoperasian ruang-
ruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian
dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving
dan snorkeling; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi
pertunjukan langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda,
balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium,
konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan
kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas,
kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau
acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan
film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks,
selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario
film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan
film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik dari jaringan komputer global atau internet, bukan download;
penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video,
film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan
pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan dari permainan melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas
bermain untuk anak-anak; penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu
ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas
pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film
(movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies)
melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak
dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program
televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-
permintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat
diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan; penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan
komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi daring mengenai permainan elektronik atas
permainan elektronik tersebut; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi di bidang perencanaan
pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan
tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis
musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi
hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi
hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan
informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf; penyediaan informasi mengenai
permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan
permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler
untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian
pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi sepatu roda; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-
jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-
jasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
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pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan interaktif yang dapat dimainkan oleh beberapa pemain melalui Internet; penyediaan permainan
komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan permainan video online;
penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi
mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di
bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer
global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel;
penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program pelatihan;
penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak
dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer;
penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan publikasi yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat diunduh, terkait dengan
artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh,
melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan rekreasi klub, fasilitas
olahraga dan ruang senam; penyediaan ruang terbuka untuk publik; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempat-
tempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola  basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan pertunjukan sulap; penyelenggaraan seminar di bidang
onkologi; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam
ruangan; penyewaan akuarium dan ikan; penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat
penerangan untuk studio televisi; penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat
reproduksi film; penyewaan alat ski; penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku;
penyewaan dan eksploitasi fasilitas olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat
televisi; penyewaan drum robot; penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium;
penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan
game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual,
yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset
audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang
direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan
bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan
berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater;
penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang;
penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan
peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin
karaoke; penyewaan mesin permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin
game]; penyewaan negatif film; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur;
penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio
dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop; penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game;
penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau
olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan
peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan
peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman; penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan
sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan
peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video;
penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang
pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan
proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang
direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau
kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio; penyewaan rekaman audio  via online internet;
penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan
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rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar; penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video
magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es;
penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu
pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan simulator penerbangan; penyewaan studio film;
penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena olahraga portabel; penyewaan video game;
penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan
audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi,
dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang
lebih tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby
shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta
[hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater,
pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan
dan pengaturan kontes musik; peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan
alumni sekolah; permainan komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film;
persewaan gambar bergerak; persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video;
persewaan karya seni; persewaan koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan
majalah; persewaan pemandangan panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi;
persewaan rekaman musik; persewaan rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter
mainan; persiapan dan produksi program; persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar
dan ujian; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam
bentuk buklet dan buku petunjuk terkait dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan
musik langsung; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik
disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan
kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung;
presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman
suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak;
presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi
langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan
air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan
bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan
komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh
band-band musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock;
presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang
ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi
pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur
es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan
teater; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman
suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi
variety show; produki dan penyewaan film (movies) dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara
komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar;
produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD
yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media
penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan
radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket;
produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak
game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia
melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi
program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video;
produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan,
berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan
televisi; produksi dan penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan
hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser,
cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi
film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film rekaman video
dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau
publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi;
produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan;
produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan
dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi
hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung;
produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang
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menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan
perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online  yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs
hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk film; produksi master rekaman; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi musik; produksi opera; produksi pagelaran; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi perangkat lunak game video dan komputer; produksi pertunjukan; produksi
pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan ice-skating;
produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan roller-skating; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi
pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi podcast; produksi podcast video; produksi program audio; produksi
program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi program radio; produksi
program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk Internet
dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang
mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi
untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi,
televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi
rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman master
audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik
dan video; produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi studi film; produksi teater; produksi teater makan malam;
produksi televisi, radio dan film; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video
realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas virtual/maya (virtual reality); produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan akademik
di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program pengayaan
sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan sekolah di
bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program televisi yang
sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan
konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; proofreading
naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications network; publikasi
bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang cetakan
dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang cetakan, juga dalam
bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio;
publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi buku dan ulasan;
publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku musik; publikasi buku
pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan jurnal; publikasi
buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks publikasi; publikasi buletin;
publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan
pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar;
publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang pelatihan, sains, hukum publik
dan urusan sosial; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di Internet; publikasi hasil uji klinis;
publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line; publikasi
jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik online; publikasi jurnal informasi
ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender; publikasi karya ilmiah; publikasi
katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global;
publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik; publikasi majalah dalam
bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah elektronik; publikasi
majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi majalah web;
publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya
dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi materi cetak (selain
untuk
tujuan periklanan); publikasi materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik;
publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; publikasi materi multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal;
publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi
online surat kabar elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk
secara online; publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat
kabar; publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar,
termasuk dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi;
publikasi ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian
dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; reservasi hiburan dan kesenangan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk
opera-opera sabun; salin mengedit; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan
(Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah
Keperawatan; sekolah tari; senam virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan
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studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara
bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan
taman hiburan; taman-taman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup;
tempat peminjaman buku; terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi
braille; uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone;
waktu acara olahraga; wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:45:07
540   EtiketDID2021088972

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Putri Hijau 209 A LK III Kel. Pulo Brayan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara
SUNANTO WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAP POHON KACANG KUNING & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Merah, Kuning, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Emping (kerupuk dari melinjo); Es Konsumsi; Garam meja; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari

tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Kecap; Kecap manis; Kerupuk; Kopi Susu ; Kopi cokelat; Kopi, teh, kakao dan
kopi buatan; Kue; Kue Susu; Minuman Teh Susu Telur; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Tauco;
Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Wafer (kue); beras merah; bihun [mie]; biskuit; bubuk cokelat untuk sediaan minuman
berbasis cokelat; cokelat; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan
cokelat; cuka; es krim; es krim susu; es susu; es teh; gula; gula, madu, sirup; kecap; kecap pedas; kembang gula; kopi, teh,
kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue beras; madu, madu sirup; makanan ringan berbahan dasar
gandum (makanan batang); mi dari tepung beras; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu;
minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; msg (penyedap
rasa); permen; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; roti*; saos tomat; sirup (sejenis maple sirup); sirup (sirup kental); teh
susu; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; tepung; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah)
dan kembang gula, es konsumsi; tepung roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:45:20
540   EtiketDID2021088973

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dieng No. 11 RT 001 / RW 001,
Kel. Gajahmungkur Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50232

Harjanto Kusuma Halim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POSIN BAKERY & CAFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Coklat & Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 43, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Layanan penjualan eceran produk roti; PASAR SWALAYAN; Toko oleh-oleh; minimarket; stan penjualan

kue-kue; stan penjualan roti-roti; supermarket; toko eceran; toko grosir; toko roti; toko swalayan===
===Jasa bar; Kafetaria; Kantin; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera);
Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; kafe; katering makanan dan minuman; restoran
swalayan===
===Bakpao; Keripik sereal; Kue-kue; Roti manis; Roti tawar; camilan muesli; croissant; es krim; kue basah; kue tart; kue untuk
makanan ringan; kukis (kue kering); pai; puding===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:49:35
540   EtiketDID2021088975

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Palan Ds. Pamotan RT 001 RW 001 Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang,
Jawa Tengah, 59261

Ayuana Yolanda
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Aryu Omah Rajut
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : pink, hitam, merah, dan maroon
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peci; pakaian rajut; sandal; sepatu; topi rajutan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:49:36
540   EtiketDID2021088976

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Jeruk RT 002 RW 001 Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa
Tengah, 59262

Lathifatun Ni'mah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Eltifa Cakery
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Merah muda, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue-kue; kue basah; kukis (kue kering); roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:50:49
540   EtiketDID2021088977

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dukuh Desan,Rt 01/Rw 02,Desa Pintu, Kec Jenangan, Kab Ponorogo, Kabupaten
Ponorogo, Jawa Timur, 63492

ARIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ragiel Jaya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tahu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:54:14
540   EtiketDID2021088978

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan A. Yani 2 No. 1, RT 001, Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75117, Kota Samarinda, Kalimantan Timur,
75117

Ady

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAXX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Jingga
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511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fitting lampu; LAMPU HIAS; Lampu LED; Lampu Pijar; Lampu belajar; Lampu diatas kepala; Lampu lilin LED; Lampu

listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu malam; Lampu meja; Lampu pintar; Lampu untuk dekorasi; Lampu untuk di
dinding; Lampu untuk menerangi tangga, pintu dan bagian bangunan lainnya; Lampu untuk penerangan dalam ruangan;
Lampu untuk penerangan industrial; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk penerangan kantor; Lampu untuk
penerangan luar ruangan; Lampu untuk penerangan restoran; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk penerangan
taman; Lampu yang dioperasikan dengan baterai portabel yang dapat ditempatkan pada permukaan dimana sumber cahaya
lain tidak tersedia; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan untuk bola
lampu pijar; Rumahan lampu (fitting lampu); bola lampu; bola lampu LED; bola lampu elektrik; bola lampu neon kompak [CFL];
bola lampu, listrik; lampu; lampu bolam; lampu depan untuk tujuan pencahayaan; lampu dinding; lampu elektrik dan peralatan
penerangan lainnya; lampu gantung; lampu halogen; lampu jalan; lampu kerja; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-
langit; lampu lilin; lampu lilin LED; lampu listrik; lampu malam; lampu malam listrik; lampu malam, selain lilin; lampu meja;
lampu neon; lampu penerangan; lampu pijar; lampu taman; lampu untuk digunakan pada pencahayaan orang, binatang,
benda, pemandangan dan lingkungan sekitarnya; light-emitting diode [LED] lampu; membaca lampu; perlengkapan lampu
LED; steker lampu listrik; tabung lampu neon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:57:11
540   EtiketDID2021088980

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1800 Vevey
Société des Produits Nestlé S.A.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLUCOSMART
Merek Kata

566 Arti Bahasa : GLUCOSMART = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman kocok pengganti makanan untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk keperluan medis; bahan-bahan diet

yang disesuaikan untuk keperluan medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk pengganti makanan untuk
keperluan medis; camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman pengganti makanan untuk
keperluan medis; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk
keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis;
sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan vitamin; sediaan vitamin dan mineral; sediaan-sediaan makanan diet;
suplemen makanan mineral; suplemen nutrisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 12:57:23
540   EtiketJID2021088981

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan kotawisata pesona salzburg SA4 no 30, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
16968

YUENDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: APOTEK MORISS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; layanan apotek apotek; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:01:32
540   EtiketDID2021088982

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KARANGANOM RT 07 DUKUH BEJEN BANTUL BANTUL BANTUL, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

ADIYUDHA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GHYN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau spring
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
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kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion
berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh,
krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk
keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk
penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
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
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dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku
[kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-
obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan
dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada
kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk
kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-
wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit
topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit
(kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan
kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:06:49
540   EtiketDID2021088983

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Oename RT07/RW02 Kel. Tetaf Kec. Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
Nusa Tenggara Timur

ruben Gotlif aunisuni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Joy Clean 77
Merek Kata
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Cuci Piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:09:26
540   EtiketDID2021088984

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

HARTAWAN JAYASAPUTRA G

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FENG SHUI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aromatik diffuser; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang

disemprotkan; Esens and minyak yang mudah menguap; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk
dispenser pengharum ruangan listrik; Minyak untuk sumbu sembahyang; Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan;
Pengharum ruangan yang disemprotkan; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah
kering yang sudah diberikan wewangian; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sediaan Pewangi
Ruangan; Sediaan penyegar udara; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; bakhoor; batang dupa; dupa; esens kayu putih [minyak esensial]; esensi mint [minyak
esensial]; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; hio; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma
untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; kemenyan; kerucut dupa dan dupa; kunko
[fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak esensial; minyak esensial alami;
minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial untuk digunakan dalam
aromaterapi; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak lavender; minyak melati; pengharum ruangan; potpourris
[wewangian]; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sediaan pengharum ruangan; sediaan
pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; stik untuk menyebarkan aroma;
sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; terpene [minyak esensial]; tongkat dupa; wewangian dan dupa;
wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian,
wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:11:14
540   EtiketDID2021088985

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kali Baru Timur VI RT 002 RW 009 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan
Kemayoran Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta 10650, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10650

AHMAD TAUFIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Merah, Hitam, Abu-abu, Cream
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; 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 komunikasi group,
yaitu pengiriman pesan secara instan, media sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar; 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; Peralatan
untuk pengiriman data; 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 aplikasi untuk ponsel pintar;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang
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keuangan, investasi, bisnis, berita; 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 yang dapat diunduh
bagi konsumen untuk mengakses monitor dan mengelola program loyalitas mereka poin profil hadiah dan dana mengakses
informasi dan data pengecer dan pesanan membayar dan melacak pengiriman berbagai barang konsumen; Perangkat lunak
untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media
terenkripsi atau diamankan.; Peranti lunak komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik
untuk pengiriman pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; Peranti lunak komputer untuk pengiriman elektronik
data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain melalui jaringan komputer global; Platform digital; Platform
perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan informasi; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; aplikasi ponsel
pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh;
peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; peralatan untuk memeriksa
pengiriman surat; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat
lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan layanan transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan
pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler;
perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak komputer untuk
mengkoordinasikan jasa transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor;
perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa-jasa transportasi, seperti perangkat lunak untuk penjadwalan
otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang menampilkan kecerdasan
buatan AI untuk memungkinkan proses pemesanan pengiriman dan pembayaran pelanggan melalui pesan instan; perangkat
lunak lintas platform; perangkat lunak pengambilan / pengiriman informasi produk untuk keperluan periklanan melalui jaringan
komputer; perangkat lunak pengiriman pesan instan; perangkat lunak untuk konten nirkabel, pengiriman data dan informasi;
perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran
tagihan, dan mentransfer dana antar pihak; perangkat lunak untuk pengumpulan, pengelolaan, penyuntingan,
pengorganisasian, modifikasi, pengiriman, berbagi (sharing), dan penyimpanan data dan informasi; perangkat lunak untuk
penjadwalan dan pengiriman otomatis kendaraan bermotor; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk layanan pengiriman
pesan instan dan surat elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transaksi komersial menggunakan
alat elektronik melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi bergerak; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk mengatur pengambilan, pengiriman, penyimpanan dan pengangkutan paket, barang dan parsel; platform
berbasis website dan aplikasi; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen
keuangan; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; program pengiriman pesan yang direkam ; program
perangkat lunak komputer untuk integrasi file teks, foto, grafik, audio dan video ke dalam aplikasi multimedia pengiriman
interaktif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:11:15
540   EtiketD172021088986

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RT. 009 RW. 003 Kelurahan Oetete, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Daniel Cherlin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIMITEK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===sayuran hidroponik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:12:20
540   EtiketDID2021088987

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1964 W Corporate Way, Anaheim, California, 92801.
Global Trade Services, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rochmali Zultan S.H.,M.H.
Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan,
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Dongker
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===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
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yang terhubung dalam jaringan di internet of things (IoT), peralatan penwrangan/pencahayaan serta aparatus keamanan
rumah yang pengoperasiannya didukung dan terkoneksi melalui internet; Gerbang jaringan nirkabel dan kabel; Kit/perangkat
untuk pengembangan piranti lunak computer (SDK); Layar sentuh; Media elektronik yang menampilkan program permainan
komputer; Mesin inspeksi sidik jari yang digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; Mesin kiosk; Monitor televisi; Papan
tampilan informasi digital; Pengeras suara elektronik; Peralatan pengenalan wajah; Perangkat keras yang
menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis yang portabel (portable hard disk drives); Perangkat lunak komputer
untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan kolaborasi
jarak jauh; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat
yang diaktifkan dengan internet of things (IoT); Peranti jaringan komputer untuk menghubungkan beberapa komputer dalam
suatu jaringan (Network hubs); Program computer untuk pengembangan piranti lunak; Speaker yang dapat dikendalikan
dengan suara; Telepon Seluler; Telepon seluler pintar; USB flash drive kosong; adapter, sakelar, router dan hub jaringan
komputer; alat elektronik yang dapat dikenakan; alat pengulang jaringan nirkabel; alat penyimpanan komputer, yaitu,
perangkat keras memori komputer, drive keras untuk komputer dan drive dalam keadaan solid (SSD) untuk komputer; alat
perluasan jaringan nirkabel; alat poin akses nirkabel (WAP); alat streaming media digital; antena; aparatus komputasi awan;
aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; bantalan pendingin komputer
notebook; case diadaptasi untuk komputer; casing untuk ponsel pintar; catu daya listrik yang tidak pernah terputus; display
elektronik yang dinamis (digital signage); drive dalam keadaan solid; drive disk keras; drive disk optik; dudukan kamera;
dudukan untuk peralatan komputer; e-reader; filter layar komputer; hard disk kosong untuk komputer; hard drive komputer
eksternal; hard drive untuk komputer; headphone; hub jaringan komputer; jam tangan pintar; kabel komputer; kamera; kamera
pengawas; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer; kartu jaringan antarmuka; kartu memori; kartu memori flash kosong; kartu
memori keamanan digital (SD); kartu video; kaset kosong untuk penyimpanan data komputer; keyboard komputer; kipas
pendingin internal untuk komputer [perangkat keras]; komponen dan periferal untuk komputer; komponen untuk komputer;
komputer desktop; komputer laptop; komputer notebook; komputer tablet; konektor kabel listrik; lengan pelindung; modem;
modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; monitor komputer; monitor signage digital; motherboard;
motherboard komputer; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse komputer (tetikus komputer); panel
display signage digital; panel tampilan papan informasi digital; papan ketik; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pemindai gambar; pengeras suara audio untuk mengontrol suara; pengisi daya
baterai untuk komputer laptop; pengisi daya baterai untuk telepon genggam; penyangga yang diadaptasi untuk layar
komputer; perangkat keras jaringan komputer; perangkat keras komputer untuk mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu,
penerangan/pencahayaan, peralatan, unit pemanas dan unit pendingin udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya,
perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) yang dapat diunduh;
perangkat lunak kecerdasan buatan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh, yaitu perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak pengenalan suara; perangkat lunak
pengenalan wajah; perangkat lunak perpesanan instan yang dapat diunduh; perangkat lunak sistem operasi komputer;
perangkat lunak untuk Internet of Things; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik;
perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga; perangkat penghubung computer dengan berbagai jenis
port; perangkat penyimpanan data; perangkat penyimpanan data berupa pita magnetik; periferal dan aksesori komputer;
permainan video komputer; phablets; piranti keras yang menjadi bagian penyimpanan pada jaringan komputer; ponsel pintar;
printer foto; printer ink-jet; printer komputer; printer label kode genggam elektronik; program komputer untuk perangkat yang
mendukung Internet of Things [IoT]; prosesor [unit pemrosesan pusat]; rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras
komputer; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; router jaringan; sakelar jaringan komputer; sakelar untuk papan ketik,
video dan mouse; sarung pelindung untuk smartphone; scanner (pemindai); scanner elektronik genggam; server jaringan;
server komputer; sistim-sistim komputer, pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook; speaker;
stylus komputer; susunan dan tambahan disk drive; tas disesuaikan untuk komputer; televisi; terminal point-of-sale [POS];
transceiver; unit catu daya komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:15:55
540   EtiketDID2021088988

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds. Dorokandang RT 008 RW 003 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa
Tengah, 59271

Erlina Restu Winarsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Prasna
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kripik ikan; Makanan yang diolah dari ikan; hasil olahan ikan untuk makanan manusia; ikan olahan; produk ikan olahan;

produk makanan yang terbuat dari ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:16:10
540   EtiketDID2021088989

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Batan Indah Blok G-14 RT04/RW04 Kel. Kedemangan Kec. Setu, Kota
Siti Kumala
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Tangerang Selatan, Banten, 15342
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Our Herb
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau, biru dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar teh bunga telang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:17:20
540   EtiketDID2021088990

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Otto Iskandardinata no.21 RT. 005/ RW. 005, Kota Bandung, Jawa Barat
Jesslyn Sanjaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Good Nuts co. all natural
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kacaang-kacangan yang bagus dan alami
591 Uraian Warna : Kuning, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Selai almon; selai kacang; selai kacang mete===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:19:24
540   EtiketDID2021088991

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Sukoharjo RT 003 RW 001 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa
Tengah, 59219

Nurul Hikmah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'ranran Kitchen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Coklat, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bolen Pisang; Kue kering (pastri); Roti pastry; kue pastry; pizza===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:21:13
540   EtiketDID2021088992

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp Mangga Dua Plaza Blok H No. 5-B Mangga Dua Selatan, Sawah Besar,
Jakarta Pusat., Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. BROTHERSINDO SAUDARA SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INRay
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
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511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===mesin jahit garment; mesin jahit industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:23:46
540   EtiketDID2021088993

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun 03 RT. 004 RW. 003 Desa Bojong Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
ASEP SAEFUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PESSAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,

smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit 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 kulit; Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet wanita (terbuat dari kulit); Gantungan kunci dari kulit;
Gantungan kunci dari kulit imitasi; KULIT YANG SUDHA DISAMAK; Kulit dan kulit imitasi; Tas  penyimpan surat dan dokumen
dari kulit; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas Kulit; Tas berpergian dari kulit; Tas dan barang kulit, yaitu,
tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet
untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar
berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet
wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper;
dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-
anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas surat dari kulit
[sampul]; 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); Tempat kartu kulit; dompet (barang kulit);
dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet kartu [barang dari kulit]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet kulit; dompet kulit
[tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; kantong untuk
bepergian, terbuat dari kulit; koper bepergian 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; kulit disamak; kulit imitasi; kulit sapi; kulit untuk sepatu; kulit untuk sol sepatu; sabuk bahu dari kulit; sabuk kulit; tali
kulit; tali kulit [sadel]; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas
[amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas belanja kulit; tas belanja terbuat dari kulit; tas bepergian dari kulit imitasi;
tas dan dompet kulit; tas kantor [barang kulit]; tas kecil dari kulit; tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit, koper, dan dompet; tas
sekolah dan tas sekolah bersabuk dari kulit; tas tangan kecil (evening bags) yang terbuat dari kulit dan kain; tas tangan yang
terbuat dari kulit imitasi; tas untuk kemasan terbuat dari kulit; tas yang terbuat dari kulit imitasi; tas, dari kulit, untuk kemasan;
tempat kartu (barang kulit); tempat kartu kredit dari kulit; tempat kartu kredit dari kulit imitasi; tempat kunci dari kulit atau kulit
imitasi; tempat kunci dari kulit dan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:25:55
540   EtiketDID2021088994

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Floor 4, Building 3, YiJiaYang Industrial Park, No.300 Huayun Road, Dalang Street,
Longhua New District, Shenzhen City, China.

SHENZHEN ZENBON TECHNOLOGY CO., LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rulita Windawati Mongan S.Kom
PT. KARYA PATEN INDONESIA  Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F,   Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACEBEAM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye dan Hitam.
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511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lampion untuk hiasan pesta; Lampu mobil; diffusers cahaya; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan;

lampu; lampu keselamatan; lampu langit-langit; lampu menyelam; lampu penambang; lampu sepeda; obor saku, listrik;
pencahayaan peralatan untuk kendaraan; senter; senter elektrik; sorot===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:26:04
540   EtiketDID2021088995

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Naripan No. 47, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
BENNY ABEDNEGO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMAZING
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tempat tidur per (spring bed); furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur

pegas/per; kasur; kasur pegas; lemari; lemari [perabot]; lemari arsip; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan
buffet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:27:40
540   EtiketJ222021088996

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TURUSAN TEMANGGAL II RT/RW: 006/002 PURWOMARTANI, KALASAN,
SLEMAN, D.I YOGYAKARTA, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

ENDANG HARININGSIH, DWI WAHYU PRIL RANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jogjesmart
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Kuning, Hitam, Biru,
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Layanan penyedia informasi, publikasi dan

promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan toko ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi
penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan
tautan ke situs web ritel online orang lain; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara
apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Periklanan online; Ritel online; belanja online;
iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; jasa promosi dan pemasaran secara
online; layanan pemasaran online; layanan ritel online; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan
pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan,
dan sumber daya lainnya; penyediaan pasar online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:28:16
540   EtiketJID2021088997

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Lopang Indah Blok F.14 No.6, RT 003/RW 011, Kel. Lopang, Kecamatan
Serang, Kota Serang, Banten, 42113

Tubagus Fahri Amrullah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: R SAPAGODOS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : R SAPAGODOS, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 43
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai; Restoran; penyediaan makanan dan minuman; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:28:19
540   EtiketJID2021088998

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kali Baru Timur VI RT 002 RW 009 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan
Kemayoran Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta 10650, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10650

AHMAD TAUFIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Merah, Hitam, Abu-abu, Cream
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen penjualan; Agen untuk transaksi

komersial; Distributor; Grosir layanan pemesanan; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa agen yang
mengatur, intermediasi atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa
ekspor impor; Jasa grosir; Jasa grosir online; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan
dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam;
penjualan eceran (retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail)  program komputer, direkam; penjualan
eceran (retail)  rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi
pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi
elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)
perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial
untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak aplikasi komputer;
penjualan eceran (retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa konsultasi bisnis sehubungan untuk memfasilitasi
transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global dengan mencari dan menyediakan rujukan untuk pengiriman
berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan; Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok
untuk orang lain; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara
online; Jasa pemesanan melalui katalog; Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan
komunikasi global; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan
secara online melalui komputer; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa perdagangan besar (Distributor);
Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran
secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran
melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi
yang bisa dibagikan atau viral; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website);
Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran;
Jasa toko eceran secara online; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Jasa transportasi logistik,
yaitu pengaturan transportasi barang untuk orang lain; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam
perdagangan eceran dan grosir; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon,
kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan pemesanan produk; Layanan penempatan pesanan untuk
layanan pengiriman barang; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan toko ritel
online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mengatur pengambilan, pengiriman, penyimpanan dan
pengangkutan paket, barang dan parsel; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-
pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan
mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer
pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis; Pemasaran digital; Pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk
kemasan; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan; Pengelolaan arsip perniagaan; Penyajian barang pada media
komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan
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fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Promosi, periklanan dan
pemasaran situs online; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir; bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi
transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi)
(agen, grosir, layanan-layanan representatif); grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; informasi dan
konsultasi manajemen bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa grosir dan eceran; jasa konsultasi bisnis di
bidang logistik transportasi; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa
marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa pemesanan
(untuk orang lain); jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengaturan dan pengorganisasian promosi
pemasaran untuk pihak lain; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penyediaan informasi
yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan
akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan
pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia;
jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan media sosial;
jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa strategi pemasaran melalui
media sosial; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui jaringan komputer global untuk komputer,;
jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko serba ada retail secara
online; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan
pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa
periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi
pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile
(berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-
saluran komunikasi viral; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa
pengiriman; 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 agen ekspor, bukan layanan penanganan
kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen impor, bukan layanan penanganan kargo;
layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan
bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk
membantu pelanggan dengan bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea
cukai yang terkait dengan pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan
bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan
pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan digital; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan
melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan logistik (manajemen
bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik
terbalik; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan pemesanan
eceran melalui pos; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk
pakaian; layanan pemesanan grosir melalui pos; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan
pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan
pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online
yang menampilkan berbagai barang konsumsi; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko ritel dan
layanan toko ritel online; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring
(online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen logistik
pengiriman barang; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer
global; membantu orang lain dalam menyiapkan dan mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; mempromosikan
kepentingan komersial dan bisnis para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan
oleh asosiasi untuk para anggotanya; mengatur dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa gigi; menyediakan
informasi direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui situs web; menyediakan jasa
pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa;
menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; pemasaran
media sosial; pemasaran online; pemesanan layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi
umum; pemesanan layanan jasa daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum;
pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengaturan transaksi komersial
untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk
orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); penjualan eceran (retail) program
perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang
berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan
komunikasi  komputer; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan jasa penjualan eceran
melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; perdagangan online; promosi kepentingan komersial profesional dan
bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya;
promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; toko grosir; toko online; transaksi komersial secara online; transaksi
komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring
(online)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:28:22
540   EtiketDID2021088999

730 Nama Pemohon : ELLYSIA RULIANTO
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Alamat Pemohon : Jl. Prapen Indah Blok H-20, RT/RW: 004/007, Kota Surabaya, Jawa Timur
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELSAMARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah muda, coklat, hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Color; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Jubah; Kebaya; Kemeja Hawaii; Kerudung kepala;

Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Olahraga; Pakaian Pesta; Rok Jeans; Rompi; Sweater;
Syal; Tunik jumbo (pakaian); baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; baju; baju batik; bandana; bando; blazer; blus;
celana; celana panjang; celana pendek; dasi; daster; gamis; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun kasmir; gaun kulit; gaun
pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun pesta; gaun rajut; gaun seremonial untuk wanita; hakama [rok lipit untuk kimono
formal]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; jaket [pakaian]; jas; jeogori [pakaian
dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jubah; jumpsuit; kamisol; kaos; kaos berkerah; kaos polo; kebaya batik (pakaian);
kemeja; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja turtleneck; kerudung
[pakaian]; kimono; mantel; mokasin; pakaian; pakaian bisnis; pakaian denim; pakaian formal; pakaian jadi; pakaian tradisional
Jepang; piyama; rok; rok celana; rok dalam; rok denim; rompi; seragam; syal; thobes [jubah tradisional]; topi; topi pesta
[pakaian]; tuksedo; tunik; turtleneck===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:30:34
540   EtiketDID2021089000

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Agung Utara Blok A17 D/16 Rt.013 Rw.009, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok,
Jakarta Utara
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

KAHARUDIN TASLIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Johan Santoso S.H.
Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Paku, pasak, mur, sekrup, paku payung, baut, paku keling dan kastor, bukan dari logam; Pengencang bukan logam; baut

jangkar, bukan dari logam; baut, bukan dari logam; jangkar pengikat, bukan dari logam, untuk mengamankan gambar ke
dinding; pengencang berulir, bukan dari logam; sekrup, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:32:41
540   EtiketDID2021089001

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cupang Raya Blok K. III No. 21 RT/RW. 015/012, Kel. Pejagalan, Kec.
Penjaringan
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

JOHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OKE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adaptor USB; Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Alarm Gas Medis Digital; Alarm Gas Medis

Digital Touchscreen; Alarm Gas Medis Konvensional; Alat dan mesin komunikasi radio; Alat pelindung diri dari ancaman
bahan biologis; Alat pemutar DVD (Digital Versatile Disc) untuk home theaters; Alat pemutar kaset di mobil; Alat penerima
suara dan gambar video (Audio-Video) untuk home theaters; Alat pengeras suara; Alat pengontrol dan pengatur suhu; Alat
pengukur suhu dan kelembaban ruangan; Alat rontgen bukan untuk tujuan medis; Alat yang digunakan untuk memantau
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kondisi bayi, serta menghasilkan suara dan gambar (audio-video baby monitors), bukan untuk keperluan medis; Alat yang
digunakan untuk memperbesar suara (Delay); Alat-alat navigasi; Antena HDTV; Antena parabola; Anti gores; Aplikasi atau
Sistem informasi yang mengolah data tentang kesehatan di Rumah Sakit atau instansi kesehatan; Aplikasi komputer untuk
ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; 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 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 perangkat lunak komputer untuk televisi; 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 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 seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke informasi perawatan
kesehatan dan profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi jarak jauh dengan
dokter dan profesional perawatan kesehatan; Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak); Audio video visual; BATERAI JAM
TANGAN; 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; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Batang tubuh untuk mikroskop (tabung
lensa), bukan untuk keperluan medis; Baterai ponsel (baterai isi ulang); Baterai untuk telepon genggam; Baterai untuk telepon
tanpa kabel; Bingkai, tali, rantai, kotak dan sarung untuk kacamata hitam; Booster antena; Braket untuk ponsel; CD digital; CD,
DVD, dan media perekaman digital lainnya; CD-Is [compact disc interactive]; Casing (wadah) dari kulit untuk komputer tablet;
Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar; Casing komputer; DVD; Drive
CD untuk komputer; Drive DVD; Dudukan mikroskop operasi/bedah, bukan untuk keperluan medis; Earphone nirkabel;
Elektronik handy talkie; Foto-foto X-ray, selain untuk keperluan medis; Headphone dan sumbat telinga (ear buds); Headphone
nirkabel; Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Headset telepon dan komputer; Headsets untuk telepon
genggam; Hub USB; I-Ring untuk ponsel genggam; 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; Inverter; Jam tangan pintar yang mempunyai fungsi radio pengawasan; Kabel
HDTV; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel audio; Kabel ekstensi speaker; Kamera
CCTV; Kamera digital (SLR); Kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kamera-kamera untuk
konferensi melalui video; Kartu penyimpanan; Kartu telepon; Kasing DVD; Kasing ponsel; Katup penguat suara; Kesing untuk
membawa computer; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse komputer, stylus komputer,
stylus kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung pelindung untuk laptop dan
komputer tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan dengan bola basket; Kotak kaca
mata dan kaca mata pelindung matahari; Kotak speaker; Kotak untuk telepon seluler; Kotak yang dilengkapi dengan peralatan
pembedahan (mikroskopi), bukan untuk keperluan medis; Kotak, tali dan rantai kacamata; LED videotron; Laser bukan untuk
penggunaan medis, mikroskop; Layar LED; Layar sentuh; Layar tampilan visual dalam bentuk komputer, monitor komputer
dan televisi; Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah (topeng); Mesin cetak dokumen yang digunakan
dengan komputer; Mesin dan peralatan radio suar; Monitor-monitor untuk komputer; Mouse komputer;
Notepads elektronik (ENote); OTG (Alat untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Pakaian kontrol kebakaran
dan pakaian perlindungan terhadap api untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang,
kemeja, jaket, jas, kaus kaki, sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Pakaian untuk perlindungan
terhadap kecelakaan, iradiasi, listrik statistik dan api, termasuk untuk perlindungan terhadap panas; Pelindung dan penyangga
untuk pemutar musik portabel; Pemegang kamera; Pemutar DVD; Pemutar dan perekam DVD; Penerima dan pemancar radio;
Penerima radio; Pengeras suara audio (audio speakers) untuk home theaters; Pengeras suara elektronik; Pengeras suara
kecil; Pengeras suara untuk mobil; Pengeras suara untuk konferensi melalui video; Pengisi baterai portabel untuk ponsel;
Pengisi daya; Pengisi daya baterai  untuk telepon genggam; Pengisi daya baterai ponsel; Pengisi daya baterai ponsel pintar;
Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di
kendaraan; Pengisi daya cepat untuk digunakan didalam mobil; Pengisi daya super cepat (nirkabel); Pengisi daya untuk rokok
elektronik; Pengisi daya usb untuk ponsel; Penguat Headset untuk telepon seluler; Penguat headset; Penjepit untuk kamera;
Penutup pelindung lensa untuk kamera; Penyangga diadaptasi untuk komputer tablet; 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 yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan komputer tablet;
Peralatan dan instrumen ilmiah dan penelitian termasuk sekuens asam nukleat, susunan, pemindai, perangkat dan analisis
pencitraan elektronik, pengujian peralatan pengumpulan sampel, instrumen kontrol kualitas sampel, sekuensing reagen
cartridge dan nampan, peralatan persiapan sampel pengujian, dan peralatan laboratorium untuk penggunaan laboratorium
termasuk dalam bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu
kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan,
diagnostic, penelitian klinikal, hasil-hasil pharmasi, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-
obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Peralatan 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,
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monitor, kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer
untuk konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan pembatal kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan
headphone pembatal gema; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, termasuk modem radio; 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 sistem perangkat lunak komputer
untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan
komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan
gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat lunak 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 dan
aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat
lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan penyediaan informasi tentang perawatan kecantikan dan
kesehatan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan oleh penyedia kebugaran dan
kesehatan, klien perusahaan, dan pelanggan, untuk informasi lokasi dan tujuan pusat kebugaran dan kesehatan, pemeriksaan
jadwal kelas kebugaran dan kebugaran, pemesanan kelas kebugaran dan kesehatan, pendaftaran kelas kebugaran dan
kesehatan, pemantauan aktivitas dan kebugaran, penerimaan dan penebusan penawaran produk terkait kebugaran dan
kesehatan, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam program loyalitas pelanggan dan jejaring sosial yang
berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi
kesehatan; Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan, mengumpulkan, menganalisis,
dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran, fitness, aktivitas fisik, pengelolaan berat badan, tidur, dan
nutrisi; Perangkat lunak pembatal kebisingan dan gema yang dapat diunduh atau direkam untuk mengendalikan dan
mengoperasikan headphone dan speaker pembatal kebisingan dan gema; Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak untuk
digunakan dalam menghitung, mentransfer dan menyimpan data yang berkaitan dengan diagnosis medis dan evaluasi atas
pencitraan medis; Perangkat lunak untuk komputer; Perangkat speaker atau audio; 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); Peredam Suara; Piringan (disc) kaset dan kartu memori
dengan program video game yang telah direkam; Ponsel dan tablet; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Ponsel pintar yang
digunakan pada bagian anggota badan; Printer digital berwarna; Printer ink jet; Printer inkjet; Printer yang dapat dibawa
[portable]; Printer-printer berwarna; Profesional speaker sistem; RADIO PANGGIL (HT); Rotator untuk laboratorium;
Sambungan untuk saluran listrik; Sarung dan tas untuk computer portabel; Sarung pelindung untuk kartu memori; Sarung
untuk peramban multimedia genggam; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Saver mobil (pengisi daya); Selongsong
sambungan untuk kabel listrik; Sensor elektronik atau listrik untuk mendeteksi, memproses, mengumpulkan, merekam dan
mentransmisikan data umum yang berkaitan dengan kesehatan, siklus tidur, irama jantung dan aktifitas fisik; Sensor suhu
listrik; Sepatu untuk perlindungan yang tahan asam (acidproof); Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas kaki pengaman,
sepatu bot pengaman dan sepatu pengaman; Seperangkat pesawat telepon; Seperangkat pesawat telepon tanpa kabel; Set-
top box yang memiliki kemampuan mengenali suara; Sistem Penentuan Posisi Global; 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; Situs web dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah
melihat, memesan atau membeli kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesehatan;
Speaker [peralatan audio]; Speaker audio pintar; Speaker mobil; Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; Stand yang
disesuaikan untuk ponsel; Tabung sinar-X tidak untuk tujuan medis; Tali Telepon Seluler; Tali jam tangan (pintar) elektronik
untuk memonitor kesehatan yang mengkomunikasikan data waktu-nyata ke perangkat elektronik lainnya; Tampilan layar LED
untuk televisi; Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays); Tas khusus untuk ponsel; Tatakan dudukan untuk kamera;
Telepon Seluler; Telepon VoIP; Telepon nirkabel; Telepon pintar yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon portabel;
Telepon seluler pintar; Televisi DMB [Penyiaran Multimedia Digital]; Televisi LED; Tempat penyimpanan baterai; Tempat
telepon seluler terbuat dari kulit atau kulit imitasi; Terminal radio; Terminal–terminal portabel untuk penggunaan pribadi untuk
merekam/ mengatur/ mentransmisikan/ mengendalikan/ mereview kesehatan dan perawatan kesehatan, dan menerima teks,
data, gambar, file audio; Tiang speaker; Tuner sinyal radio; Tusuk kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain (sambungan
listrik).; USB flash drive; USB flash drive kosong; USB pengisi daya; Unit-unit pengeras suara (Speakers); Video dan podcast
yang dapat diunduh di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi,
kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness);
Wadah lensa kontak; Wadah pelindung tahan air dan bukan tahan air untuk kamera; Woofer; adapter lensa kamera; adaptor
daya; adaptor daya untuk komputer; adaptor kabel; adaptor kartu komputer; adaptor telepon; aksesoris earphone, yaitu, bantal
earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan kabel ekstensi earphone (earphone cases);
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 untuk perangkat seluler, portabel dan
genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone;
alas kaki untuk perlindungan dari bahaya biologis; alas mouse; alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan medis;
alat bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu pernapasan buatan; alat dan instrumen radio; alat diagnostik, bukan
untuk tujuan medis; 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 kendali jarak jauh radio untuk memulai mesin mobil; alat magnetic resonance imaging [MRI],
bukan untuk tujuan medis; alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah
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ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah
(augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau
rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen
bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan
penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga
(stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat
pelindung diri (APD); alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat pembaca kartu flash; alat pencampur suara; alat
pengeras suara berukuran kecil yang dipakai di dalam telinga; alat pengisi baterai ponsel yang dapat dibawa; alat pertukaran
telepon; alat transmisi telepon; alat uji bukan untuk tujuan medis; alat untuk mentransmisikan program radio dan pesan relai
radio; alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; amplifier; amplifier dan penerima audio; anggota badan tiruan untuk
keperluan instruksi medis [peralatan pengajaran]; antena frekuensi radio; antena pemancar gelombang radio; antena radio
dan televisi; antena untuk peralatan radio; aparatus dan penerima telepon; aparatus diagnostik, bukan untuk tujuan medis,
yaitu, aparatus yang digunakan untuk analisa dan optimasi sistem komputer; aparatus elektroforesis, bukan untuk tujuan
medis; aparatus peralihan telepon digital; aparatus transvasing oksigen; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan
perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; 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 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 seluler
yang dapat diunduh (downloadble) untuk merekam data mengemudi, menghasilkan penilaian mengemudi, permintaan
bantuan di jalan, pemeriksaan kesehatan kendaraan, pengiriman pengingat pemeliharaan, pelacakan lokasi mobil,
penyampaikan peringatan vandalisme, penyediaan informasi keselamatan pengemudi [sehubungan dengan otomobi]; aplikasi
ponsel pintar [perangkat lunak]; ballast pencahayaan; ballast untuk peralatan penerangan listrik; bantalan pengisian nirkabel
untuk smartphone; bantalan telinga untuk earphone; bantalan telinga untuk headphone; baterai; baterai dan pengisi daya
untuk rokok elektronik; baterai listrik isi ulang; baterai telepon genggam; baterai untuk cerutu elektronik; baterai untuk kamera
digital dan kamera perekam; baterai untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; baterai untuk
ponsel; baterai untuk rokok elektronik; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; bellow untuk kamera; bipod untuk kamera;
booming untuk mikrofon; box speaker; buffer komputer; car MP3 Player; case diadaptasi untuk komputer; case diadaptasi
untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer notebook; case diadaptasi untuk pemutar DVD; case diadaptasi
untuk pemutar MP3; case disesuaikan untuk pemutar CD; case khusus dibuat untuk peralatan dan instrumen fotografi; case
untuk compact disc; case untuk compact disc atau DVD; case untuk perangkat penyimpanan musik; casing untuk perangkat
elektronik seluler; casing untuk ponsel pintar; casing untuk ponsel pintar (smart phones); catu daya elektronik; catu daya listrik;
charger mobil untuk perangkat yang digunakan untuk memanaskan tembakau; charger mobil untuk rokok elektronik; chip
komputer; chipset komputer; colokan dan soket listrik; colokan listrik; colokan tahan debu untuk jack telepon seluler; compact
disc; compact disc [audio-video]; crossover; data ilmiah dan medis dapat diunduh melalui Internet; daya ponsel (baterai isi
ulang); decoder televisi; dialer telepon elektronik; dialer telepon otomatis; disk drive (untuk komputer); disk drive untuk
komputer; disk memori flash kosong; disket komputer; dompet telepon seluler; drive disk; drive disk digital; dropper untuk
pengukuran, selain untuk keperluan medis; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis atau rumah tangga;
dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis dan rumah tangga; dudukan disesuaikan untuk laptop; dudukan
kamera; dudukan kamera video; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk memegang komputer, printer, dan aksesori;
dudukan lensa kamera; dudukan mikrofon; dudukan ponsel untuk kendaraan; dudukan telepon genggam; dudukan telepon
seluler; dudukan untuk telepon seluler; earphone; earphone untuk telepon seluler; ekstensi telepon mengarah; film pelindung
diadaptasi untuk smartphone; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel; film pelindung disesuaikan untuk telepon seluler;
film pelindung yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan televisi;
filter layar untuk komputer dan televisi; filter lensa untuk kamera; filter untuk layar televisi; filter untuk masker pernapasan; filter
untuk menekan gangguan radio; flash drive USB bergaya kartu kredit; flip cover untuk smartphone; floppy disk kosong untuk
komputer; gelang pintar; gelang pintar yang digunakan dengan ponsel pintar; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke
telepon pintar; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; generator frekuensi tinggi selain untuk penggunaan
medis; generator medan magnet selain untuk penggunaan medis; generator pulsa selain untuk penggunaan medis; grafik
yang dapat diunduh untuk ponsel; gramofon; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; gulungan untuk
kamera; hard disk kosong untuk komputer; hard drive untuk komputer; headphone; headphone dengan radio built-in;
headphone in-ear; headphone nirkabel dengan radio built-in; headphone peredam bising; headphone peredam bising untuk
pekerja; headphone pribadi untuk digunakan dengan sistem transmisi suara; 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 telepon; headset untuk telepon seluler; indikator suhu; jam tangan pintar; jam
tangan pintar (pengolah data); jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; jam tangan yang
mengkomunikasikan data ke telepon pintar; 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; jas biohazard; kabel USB untuk telepon genggam; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel
adaptor untuk headphone; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel data; kabel daya; kabel daya mobil; kabel
elektronik; kabel harness; kabel komputer; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar; kabel micro USB; kabel mikrofon;
kabel modem; kabel printer; kabel relay radio; kabel sinkronisasi data; kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabel universal
serial bus [USB]; kabel vga; kabinet untuk speaker; kacamata; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu;
kacamata debu; kacamata olahraga pelindung; kacamata pelindung; kacamata pelindung untuk hewan; kacamata pengaman,
vizor dan pelindung wajah; kacamata tahan debu; kacamata untuk perlindungan terhadap debu; kamera [fotografi]; kamera
bawah air; kamera digital; kamera inframerah; kamera jejak; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer,
televisi; kamera mini; kamera multiguna; kamera perekam; kamera retina, selain untuk penggunaan medis; kamera sekali
pakai; kamera web; kamera yang bisa dipakai; kartrid filter untuk masker pernapasan; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer;
kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer komputer; kartrid toner, tidak
terisi, untuk printer; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartu USB kosong; kartu chip elektronik yang
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dikodekan untuk mengidentifikasi pengguna komputer dan telepon seluler tertentu; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID);
kartu memori; kartu memori flash; kartu memori flash kosong; kartu memori keamanan digital (SD); kartu memori untuk
kamera; kasing dan penutup untuk kamera; kasing dan penutup untuk laptop; kasing dan penutup untuk pemutar MP3; kasing
dan penutup untuk perangkat elektronik; kasing dan penutup untuk telepon seluler; kasing disesuaikan untuk camcorder;
kasing disesuaikan untuk kamera; kasing disesuaikan untuk telepon seluler; kasing kamera; kasing kulit untuk telepon seluler;
kasing optik, yaitu, kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing plastik dan kardus disesuaikan untuk penyimpanan
album rekaman; kasing tahan air disesuaikan untuk kamera; kasing tahan air untuk ponsel pintar; kasing untuk asisten digital
pribadi [PDA]; kasing untuk disket; kasing untuk disket dan compact disc; kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing
untuk kacamata hitam dan kacamata pelindung; kasing untuk komputer tablet; kasing untuk laptop; kasing untuk pemutar
media digital; kasing untuk pemutar media portabel; kasing untuk perangkat elektronik; kasing untuk perangkat navigasi satelit;
kasus klip hidung; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus pelindung untuk komputer tablet; kasus
pelindung untuk pembaca buku elektronik; kasus pelindung untuk pemutar MP3; kasus pelindung untuk telepon seluler; kasus
untuk buku harian elektronik; kasus untuk digunakan dengan perangkat telekomunikasi seluler; kasus untuk teropong; katup
termionik untuk radio; kereta pengisian untuk tablet dan laptop; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard
proyeksi; keyboard untuk ponsel; keyboard untuk smartphone; keyboard, mouse, bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard
drive; keypad untuk ponsel; kit hands-free untuk ponsel; kit hands-free untuk telepon; klakson untuk pengeras suara; komputer
desktop; komputer laptop; kontrol jarak jauh untuk radio; kontrol jarak jauh untuk televisi; kontrol jarak jauh untuk televisi dan
kontrol jarak jauh untuk stereo; kotak kacamata; kotak penyimpanan untuk CD dan DVD; kotak sambungan [listrik]; kotak
untuk peralatan fotografi; kunci dikendalikan frekuensi radio; kunci pintar; kurung pemasangan speaker; label dengan chip
identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; label indikator suhu, bukan untuk tujuan medis; lampu kilat untuk kamera; laser,
bukan untuk keperluan medis; 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; layar komputer;
layar kristal cair layar besar [LCD]; layar plasma; layar radiologi untuk keperluan industri; layar sentuh komputer; layar sentuh
untuk smartphone; layar tampilan panel datar; layar video; lengan sambungan untuk kabel listrik; lensa fisheye untuk kamera;
lensa sudut lebar untuk kamera; lensa tele untuk kamera; lensa untuk kamera video; lensa zoom untuk kamera; loudspeakers;
masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas; masker
oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pernapasan,
selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; materi-materi digital terkait dengan pendidikan
yang dapat diunduh, yaitu materi-materi kursus pendidikan dan rencana-rencana pengajaran di bidang literatur untuk anak,
Bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang
dapat diunduh, yaitu peralatan-peralatan pendidikan yang terdiri dari perangkat lunak untuk pendidikan anak, materi-materi
kursus Pendidikan yang dapat diunduh, lembar-lembar kerja, dan brosur-brosur aktifitas di bidang literatur untuk anak, Bahasa
Inggris, ilmu pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; maxmizer; meja atau unit yang dipasang di mobil yang dilengkapi
loudspeaker untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; membawa case untuk pager radio; membawa
case untuk pemutar musik digital; membawa kasing dan wadah untuk lensa kontak; membawa tas untuk komputer notebook;
membawa tas untuk telepon seluler; membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan
untuk printer komputer; memori data; memori disk; memori flash; mencakup untuk pemutar MP3; mencakup untuk perangkat
penyimpanan data; mesin kas; mesin penjawab; mesin poligraf, bukan untuk keperluan medis; meter daya frekuensi radio;
mikrofon; mikrofon handsfree untuk ponsel; mikrofon tanpa kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mixer frekuensi
radio; mixer mikrofon; modem; modem eksternal; modem internal; modem kabel; modem universal serial bus [USB]; monitor;
monitor LED; monitor komputer; monitor layar; monitor layar sentuh; monitor oksigen, bukan untuk keperluan medis; monitor
plasma; monitor radio untuk reproduksi suara dan sinyal; monitor suhu untuk keperluan industri; monitor suhu untuk keperluan
rumah tangga; monitor suhu untuk tujuan ilmiah; monitor tablet; monopod untuk kamera; mouse [periferal komputer]; mouse
komputer (tetikus komputer); mouse komputer nirkabel; overdubber, yaitu, alat pencampur suara, stereo tuner, mesin
penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; pager radio; pakaian asbes untuk perlindungan terhadap api;
pakaian bertahan hidup; pakaian dan alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian dan
sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian kerja untuk
perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian khusus dibuat untuk laboratorium; pakaian khusus untuk
laboratorium, tidak termasuk dalam kelas lain, termasuk untuk perlindungan terhadap bahan kimia dan bakteri; pakaian
pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik; pakaian pengaman untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian reflektif dan pakaian untuk pencegahan kecelakaan; pakaian tahan air tahan air
untuk mencegah tenggelam; pakaian tahan api; pakaian terisolasi untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
pakaian untuk perlindungan terhadap api; pakaian untuk perlindungan terhadap bahan kimia; pakaian untuk perlindungan
terhadap bahan kimia dan radiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap bahaya biologis; pakaian untuk perlindungan
terhadap cedera; pakaian untuk perlindungan terhadap iradiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan; pakaian
untuk perlindungan terhadap radiasi; pakaian yang terkoneksi dengan teknologi; pakaian, alas kaki dan penutup kepala untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pelat punggung ponsel; pelindung dan penutup ponsel dan
perangkat elektronik pribadi; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier
dan headphone dan earphone; pelindung layar privasi disesuaikan untuk laptop; pelindung layar privasi disesuaikan untuk
ponsel; pelindung layar privasi disesuaikan untuk smartphone; pelindung layar privasi disesuaikan untuk telepon seluler;
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 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 ponsel; pelindung
layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus 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 disesuaikan untuk jam tangan pintar; 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 secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; 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 untuk telepon seluler; pelindung wajah, selain untuk keperluan medis; pemancar dan penerima
radio; pemancar frekuensi radio; pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio;
pembaca kartu; pembaca kartu memori; pembaca perangkat lunak komputer, terminal komputer dan perangkat
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elektronik yang membuktikan keaslian dan mengidentifikasi area yang dapat dibaca mesin pada paspor, visa, kartu identitas,
SIM, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif
pribadi lainnya yang memiliki cip elektronik yang dapat mengirim data untuk keperluan verifikasi identitas seseorang;
pemegang dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang disesuaikan untuk compact disc; pemegang hands-free untuk
telepon seluler; pemegang untuk gulungan listrik; pemutar CD; pemutar CD digital; pemutar DVD portabel; pemutar audio
digital; pemutar kaset; pemutar kaset audio digital; pencari arah radio; pencari jangkauan untuk kamera; penerima audio dan
video; penerima frekuensi radio; penerima radio; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima telepon; penerima televisi;
penerima televisi kabel; penganalisis spektrum, selain untuk penggunaan medis; pengeras suara; pengeras suara audio;
pengeras suara dengan amplifier built-in; pengganti bantalan telinga untuk headphone; penghasil suara, penghasil suara
tanpa kabel; pengisi baterai; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; pengisi
daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk komputer laptop; pengisi daya baterai untuk
komputer tablet; pengisi daya baterai untuk laptop, telepon genggam, komputer tablet, dan alat portabel yang diaktifkan USB
lainnya; pengisi daya baterai untuk pipet elektronik; pengisi daya baterai untuk ponsel; pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik; pengisi daya baterai untuk telepon genggam; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya listrik; pengisi daya
untuk baterai listrik; pengisi daya untuk rokok elektronik; pengisi daya usb untuk rokok elektronik; pengisian troli untuk tablet
dan laptop; penguat frekuensi radio; pengubah gender [adaptor kabel]; pengukur suhu; pengukur suhu untuk keperluan
industri; pengukur suhu untuk keperluan rumah tangga; pengukur suhu untuk penggunaan ilmiah; penutup debu untuk
komputer, berbentuk; penutup kertas untuk penerima telepon; penutup lensa untuk kamera; penutup untuk kamera; penutup
untuk komputer tablet; penutup untuk laptop; penutup untuk pemutar media digital; penutup untuk pemutar media portabel;
penutup untuk perangkat penyimpanan musik; penutup untuk smartphone; 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; penyangga perangkat elektronik seluler; penyangga ponsel pintar; peralatan audio; 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 audio digital; peralatan audio visual; peralatan
dan instalasi untuk produksi sinar-X, bukan untuk keperluan medis; peralatan dan perangkat sinyal radio; peralatan data
mobile; peralatan elektronik untuk menguji sterilitas peralatan medis; peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel,
penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; peralatan elektronik yaitu headphone dan speaker; peralatan elektronik yang
dikontrol komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis; peralatan interferensi anti-
radio (elektronik); peralatan interkomunikasi, walkie-talkie, radio; peralatan laser untuk keperluan non-medis; peralatan medis
berupa sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien;
peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri
dari bantalan 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 navigasi radio jarak jauh; peralatan pemancar dan penerima untuk siaran radio;
peralatan penerima dan pemancar radio; peralatan penyimpan data; peralatan radio; peralatan radio dan televisi; peralatan
radio untuk kendaraan; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga ke, dan memungkinkan transmisi
video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses dan terminal telepon seluler,
stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan switch, sirkuit transmisi,
lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients and servers),
multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching circuits),
pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses, pengontrol/pengendali listrik
port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi telekomunikasi, dan jaringan inti
seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan gateway untuk pengumpulan,
pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; peralatan telepon; peralatan telepon nirkabel; peralatan telepon
seluler; peralatan telepon tanpa kabel; peralatan televisi; peralatan transmisi radio; peralatan untuk mencetak, yaitu, printer
untuk mencetak kartu identitas, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, SIM, perijinan dan paspor.; 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 elektronik;
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 handsfree
untuk telepon seluler; perangkat keras komputer untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat
pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon
seluler; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak augmented reality untuk pengajaran medis; perangkat lunak
kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk perawatan kesehatan; perangkat
lunak komputer di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna; perangkat lunak
komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengelola partisipasi
pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat kompetisi/persaingan yang berfokus pada kesehatan dan
kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk 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 melacak, mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam
melakukan penilaian risiko kesehatan, merekomendasikan tindakan kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi,
dan melacak modifikasi perilaku; perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di
bidang kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk mengambil, menganalisis, dan membuat
laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh perangkat elektronik digital
yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi
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kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang
memberikan akses ke layanan perawatan kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak perawatan kesehatan;
perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak smartphone; perangkat lunak telekomunikasi;
perangkat lunak untuk digunakan oleh pasien, keluarga mereka, dan profesional perawatan kesehatan yang memungkinkan
pengguna untuk menyediakan/memberikan dan menerima informasi perawatan pasien, pelatihan pasien, dan perawatan
kesehatan; perangkat lunak untuk keterlibatan konsumen dan pemodelan perubahan perilaku untuk memungkinkan pengguna
untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran (wellness) mereka; perangkat lunak untuk memperbaharui (update) speaker
nirkabel, amplifier, headphone dan earphone; perangkat lunak untuk menyediakan/memberikan keterlibatan pasien, yaitu,
kepatuhan pengobatan resep dan pengendalian (management) kesehatan pasien, melalui teknologi pengiriman pesan keluar.;
perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak untuk telepon seluler; 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 memungkinkan pengguna untuk menerima rekomendasi yang
dipersonalisasi di bidang medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang memungkinkan
pengguna untuk menilai kebiasaan mereka di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam tantangan kesehatan dan kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk
berpartisipasi dalam jejaring/jaringan sosial dan diskusi online dengan orang lain mengenai masalah-masalah medis,
perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness), untuk melakukan penilaian kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan
(goals), hasil (outcomes), dan hadiah (rewards) kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang
menyediakan/memberikan informasi kepada pengguna mengenai kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; perangkat
pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang
telinga, pengeras suara; 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 komputer, yaitu,
speaker, keyboard, mouse pemrosesan data, trackball untuk memindahkan kursor dan kontrol elektronik nirkabel, semua
untuk digunakan dengan peralatan elektronik untuk konsumen; perangkat perlindungan terhadap sinar-X, bukan untuk tujuan
medis; perangkat telepon; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik
mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box,
speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; perangkat-perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat
lunak komputer di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic
ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan,
penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian
laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi,
pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perkakas medis dan pembedahan
yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya instrumen dan pekakas
pembedahan yang dapat dilacak; perlengkapan pemantauan, selain untuk keperluan medis; 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; perlengkapan speaker; pesawat
penerima telepon; pesawat telepon; pita video dan permainan komputer, disk video dan permainan komputer, kaset video dan
permainan komputer, kartrid video dan permainan komputer, CD-ROM video dan permainan komputer, mesin permainan
dengan output video untuk digunakan dengan televisi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang
kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; ponsel [perangkat telekomunikasi]; ponsel pintar; power audio mobil; print
head untuk printer ink jet; print head untuk printer inkjet; print head untuk printer komputer; printer (mesin cetak); printer
desktop; printer digital; printer dot matrix; printer foto; printer ink-jet; printer inkjet format besar; printer kode batang; printer
komputer; printer label kode genggam elektronik; printer laser; printer laser warna; printer laser warna untuk dokumen; printer
multi-fungsi menggabungkan kemampuan penyalinan dan / atau pemindaian dan / atau faks; printer untuk digunakan dengan
komputer *; printer warna; printer warna digital; printer warna ink-jet; printer yang digunakan dengan komputer; 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 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; prosesor sinyal
audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker; prosesor sinyal untuk speaker; radio; radio seluler; radio
siaran audio digital [DAB]; radiometer; radiometer untuk digunakan dalam penelitian; 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; repeater frekuensi radio; repeater untuk peralatan radio dan
televisi; ruang oksigen hiperbarik, bukan untuk tujuan medis; ruter; sambungan untuk kabel listrik   ; sampel spesimen, selain
untuk keperluan medis; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer; sandaran tangan untuk pengguna
mouse komputer; sarung  untuk laptop; sarung pelindung untuk smartphone; sarung ponsel terbuat dari kain atau bahan
tekstil; sarung tangan asbes untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan data yang menggabungkan sensor
posisi; sarung tangan karet sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan neoprene, masker; sarung tangan
pelindung; sarung tangan pelindung dari kecelakaan; sarung tangan plastik sekali pakai untuk penggunaan laboratorium;
sarung tangan sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan tahan api; sarung tangan untuk memegang
penampang panas (pelindung keselamatan); sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran;
sarung tangan untuk perlindungan terhadap sinar-X untuk keperluan industri; satelit tidak untuk keperluan medis; 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
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televisi, penerima dan pengirim siaran radio, peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena radio; screen saver;
selimut termal darurat untuk menahan panas tubuh, bukan untuk keperluan medis; sensor (aparatus untuk mengukur), selain
untuk penggunaan medis; sensor [alat pengukur], bukan untuk pengobatan; sensor [alat ukur], selain untuk penggunaan
medis; sensor layar sentuh; sensor oksigen, bukan untuk penggunaan medis; sensor suhu; sepatu boot untuk perlindungan
terhadap api; sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan untuk digunakan saat bekerja; sepatu bot
pelindung; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu bot untuk perlindungan
terhadap iradiasi; sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu
pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu untuk perlindungan terhadap api; sepatu untuk
perlindungan terhadap iradiasi; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sepatu untuk perlindungan terhadap
kecelakaan dan kebakaran; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; set telepon radio; silikon telepon
seluler; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk
penggunaan medis; sistem alat medis yang terdiri dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang berisi alur
kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi; sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras
komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan
dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem hiburan rumah yang terdiri dari
pemutar musik digital, pengontrol musik digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel; sistem loudspeaker;
sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras suara; sistem visualisasi
medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi yang terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal peralatan
pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta perangkat lunak pengoperasian; smartphone dalam bentuk arloji;
smartphone modular; smartwatches menggabungkan fungsi telekomunikasi; speaker; speaker audio nirkabel; speaker audio
pintar yang dikendalikan dengan suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual; speaker getaran portabel; speaker nirkabel;
speaker portabel; speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media portabel; speakerphone; stand audio speaker; stand
loudspeaker; stasiun docking laptop; stasiun docking untuk ponsel; stasiun dok untuk smartphone; subwoofer; surround;
switchboards telepon; tablet digital; tabung hampa udara [radio]; tabung sinar-X (bukan untuk keperluan medis); tag [RFID]
identifikasi frekuensi radio; tali (straps) untuk  telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; tali kamera; tali ponsel;
tali untuk telepon seluler; tali untuk untuk kamera; tampilan filter layar; tampilan layar; tampilan untuk ponsel; tampilan untuk
ponsel pintar; tas dan sarung khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; tas disesuaikan untuk komputer; tas
disesuaikan untuk komputer notebook; tas disesuaikan untuk komputer tablet; tas disesuaikan untuk laptop; tas kantor
(briefcases), ransel (backpacks) dan tas jinjing (carrying cases) untuk perangkat elektronik seluler; tas khusus diadaptasi untuk
kamera dan peralatan fotografi; tas komputer; tas yang dibawa untuk pemutar musik portabel; telepon; telepon digital; telepon
genggam; telepon selular; telepon seluler memiliki kunci dan angka besar yang membantu pengguna mengalami gangguan
penglihatan atau ketangkasan; telepon tanpa kabel; telepon video; teleprinters; televisi; tempat (holders), ban lengan
(armbands), klip (clips) dan tas jinjing (carrying cases) khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; tempat
kacamata pelindung dari sinar matahari; tempat kamera; tempat kamera perekam; tempat pengisian daya nirkabel; tempat
pengisian untuk perangkat elektronik; tempat speaker audio; tempat untuk kacamata; tempat untuk kacamata, klip hidung dan
untuk lensa kontak; tempat untuk perangkat penyimpanan data; tempat untuk telepon; tempat untuk telepon genggam; tempat
untuk telepon selular; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk rokok
elektronik; tempat/casing (cases) kulit untuk telepon bergerak (mobile) yang memiliki chip NFC; terminal panggilan radio;
terminal untuk telepon radio; termometer digital, bukan untuk keperluan medis; termometer inframerah, bukan untuk keperluan
medis; termometer, bukan untuk keperluan medis; tetikus komputer; tiang-tiang radio; timbangan timbangan untuk keperluan
medis; tongkat komputer; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone; tongkat
selfie disesuaikan untuk ponsel; tongkat selfie untuk digunakan dengan kamera digital; tongkat selfie untuk digunakan dengan
smartphone; tongkat selfie untuk ponsel; tongkat swafoto untuk digunakan dengan telepon genggam; tongkat untuk swafoto;
transceiver radio; tripod untuk kamera; tudung lensa untuk kamera; tulang buatan untuk keperluan instruksi medis [alat
pengajaran]; tuner radio; tuner sinyal radio; tutup pelindung dan casing untuk computer tablet dan perangkat mobile; tutup
pelindung dan kasing untuk komputer tablet; tutup pelindung dan tempat untuk alat penyimpanan data; 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 komputer tablet; tutup pelindung untuk smartphone; tutup
pelindung yang diadaptasi untuk smartphone; unit daya utama (listrik); unit drum untuk printer; unit pembersih untuk printer ink
jet; unit penyiaran radio dan televisi mobile; urinometer, bukan untuk keperluan medis; video tuner; wirelless portable
speaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:36:16
540   EtiketDID2021089002

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds. Banyudono RT 001 RW 001 Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa
Tengah, 59252

Renny Puspita Sary

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MARBONI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : putih, merah, hitam, dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon ikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 13:39:07
540   EtiketJID2021089003

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kali Baru Timur VI RT 002 RW 009 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan
Kemayoran Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta 10650, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10650

AHMAD TAUFIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Merah, Hitam, Abu-abu, Cream
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Informasi Logistik Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer; Informasi online dan layanan pemesanan di

bidang perjalanan wisata; Jasa Ekspedisi barang / kurir; Jasa kurir; Jasa pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi,
penjemputan, dan pengepakan untuk pengiriman dokumen, paket, bahan baku, dan pengiriman lainnya untuk orang lain; Jasa
transportasi dan pergudangan, termasuk jasa mobil lapis baja untuk pengangkutan mata uang, berlian dan perhiasan, logam
mulia serta sekuritas dan barang berharga lainnya, menyediakan berbagai jasa ruangan brangkas (ruangan besi),
menyediakan jasa pengiriman barang internasional untuk barang berharga (termasuk bea cukai), menyediakan dukungan
darat untuk jasa kurir udara, barang ekspor dan impor serta perangkat yang terkait dengan penjagaan dan keamanan
pelabuhan dan bandara udara, pergudangan dan penyimpanan barang berharga, penyimpanan kendaraan (garaging),
pengemasan barang, jasa kurir udara, jasa transportasi laut, transportasi barang melalui udara atau darat; Layanan kurir;
Layanan penanganan kargo, seperti penanganan bagasi penumpang dan mengatur pengiriman bagasi; Layanan
pengangkutan kargo udara; Logistik rantai pasokan global dan jasa-jasa logistik balik, yaitu, penyimpanan, transportasi, dan
pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal atau truk; Pengaturan rute kendaraan secara online yang
interaktif melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; Pengemasan, pengambilan, transportasi, pengiriman, dan
penyimpanan barang, paket, parcel, dan pesan; Pengiriman Barang yang Dipesan dengan Jaringan Online atau Internet;
Pengiriman Makanan Olahan dengan Cara Pemesanan Online; Pengiriman barang ekspres dengan robot yang berkendara
secara otomatis dan kendaraan yang bergerak secara otonom; Penyediaan  informasi mengenai jasa penyewaan ruang
penyimpanan dan daftar ruang penyimpanan yang dapat dilakukan pencarian melalui situs website dan database online;
Penyediaan jasa reservasi online dan layanan pemesanan sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan penyimpanan,
penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan pengiriman,
transportasi dan pengiriman barang; Penyediaan jasa reservasi perjalanan dan informasi pemesanan melalui online yang
dapat dilakukan pencarian sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan ruang
penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan pengiriman, transportasi dan pengiriman
barang; Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat dilakukan pencarian untuk pemesanan langsung
[booking] dan pemesanan dini [reserving] jasa transportasi, untuk menghubungkan pengendara dengan penumpang, dan
untuk menjadwalkan dan memberangkatkan kendaraan bermotor; Penyediaan situs web dan database komputer online yang
dapat dilakukan pencarian yang berisi informasi perjalanan, wisata, geografi dan tujuan, peta, perencanaan rute perjalanan,
informasi lalu lintas, parkir, dan kondisi jalan, dan arah berkendara, berjalan kaki, bersepeda dan transit secara massal;
Penyediaan situs web dan database komputer yang dapat dilakukan pencarian yang menyajikan informasi mengenai jasa
pengiriman dan pemesanan langsung untuk pengiriman barang; Transportasi udara untuk penumpang, paket, surat, kargo dan
barang; bongkar muat kargo; broker pengiriman dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; informasi yang
berkaitan dengan layanan perjalanan dan perjalanan disediakan secara online; jasa agen pengiriman barang; jasa kurir [pesan
atau barang dagangan]; jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang; jasa logistik yang terdiri dari
penyimpanan dan pengangkutan barang; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang;
jasa logistik yang terdiri dari transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; jasa pengangkutan dan pengiriman barang
melalui darat dan udara; jasa pengiriman barang, selain bea cukai barang untuk pihak ketiga; jasa pengiriman kargo; jasa
pengiriman parsel; jasa transportasi dan penyimpanan yang berkaitan dengan logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan
pengembalian logistik; layanan impor dan ekspor penanganan kargo; layanan informasi yang berkaitan dengan pergerakan
kargo; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengiriman barang; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyimpanan
dan transportasi barang, barang atau kargo; layanan pemenuhan dan logistik pihak ketiga; layanan penanganan kargo ekspor;
layanan penanganan kargo impor; layanan penerbangan untuk pengangkutan kargo; layanan pengangkutan kargo impor;
layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan pengiriman barang; layanan pos, pengiriman
dan kurir; layanan reservasi perjalanan singkat dan perjalanan jangka waktu tertentu secara online; layanan transportasi kargo
ekspor; logistik barang, yaitu, logistik rantai pasokan  dan logistik terbalik , yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman
barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, atau truk; logistik 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; logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik
yang terdiri dari penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang; logistik transportasi; memberikan informasi mengenai
pengumpulan dan pengiriman aset dalam perjalanan , yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer
pengiriman; memberikan informasi perjalanan dari basis data komputer online; memberikan informasi perjalanan melalui
database yang dapat dicari secara online; memberikan informasi tentang pengambilan dan pengiriman barang dalam
perjalanan; memberikan informasi tentang pengiriman barang, melalui situs web; memberikan informasi terkait layanan
pembongkaran kargo; memberikan informasi terkait pengiriman dokumen, surat dan paket; memberikan informasi yang
berkaitan dengan perantara pengiriman barang; memberikan saran terkait layanan pengiriman barang; mengatur dan
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melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan perjalanan; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan
perjalanan; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk tujuan perjalanan; mengatur layanan transportasi penumpang
untuk orang lain melalui aplikasi online; mengatur pengiriman barang; panduan perjalanan, layanan pendamping dan kurir;
pemantauan dan pelacakan pengiriman paket; pemantauan dan pelacakan pengiriman paket [informasi transportasi];
pemuatan kargo; pemuatan, pengepakan, penyimpanan dan transportasi kargo; pemuatan, pengepakan, penyimpanan,
transportasi dan pembongkaran kargo; penanganan kargo; penanganan kargo dan jasa pengiriman; penanganan kargo, yaitu,
penanganan stasiun pengangkutan kontainer; penanganan kargo, yaitu, pengemasan dan parsel/pengiriman barang untuk
keperluan/tujuan transportasi; pengambilan dan pengiriman surat; pengangkutan barang [pengiriman barang]; pengemasan
dan pengiriman barang untuk transportasi; pengepakan barang menggunakan bahan pengepakan dan pengiriman yang
berkelanjutan atau biodegradable; pengepakan kargo; pengiriman barang; pengiriman barang dan pesan disertai dengan
balon atau presentasi baru; pengiriman barang dengan truk; pengiriman barang ekspres; pengiriman barang ekspres dengan
truk; pengiriman barang melalui jalan darat atau kereta api; pengiriman barang melalui kurir; pengiriman barang melalui pos;
pengiriman barang melalui transportasi udara; pengiriman barang secara cepat dengan kendaraan; pengiriman barang secara
ekspres melalui transportasi udara; pengiriman bingkisan oleh kurir; pengiriman dan penerusan surat; pengiriman dan
penerusan surat dan paket; pengiriman dan penyimpanan barang; pengiriman dokumen; pengiriman korespondensi melalui
pos atau kurir; pengiriman paket; pengiriman paket melalui kurir; pengiriman pesan melalui kurir; pengiriman surat kabar;
pengiriman surat kilat; pengiriman surat melalui kurir; pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar,
pengiriman dan barang; pengiriman, pengiriman dan distribusi surat kabar dan majalah; pengumpulan, pengangkutan dan
pengiriman barang; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, barang pribadi dan bagasi melalui jalan darat,
kereta api, laut dan udara; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, dokumen, paket, dan surat; pengumpulan,
penyimpanan, distribusi, dan pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang,
semuanya melalui kurir, jalan, rel, udara atau air; penjemputan dan pengiriman barang tekstil; penjemputan dan pengiriman
paket dan barang; penjemputan, pengiriman, dan penyimpanan properti pribadi; penyediaan informasi tentang transportasi,
perjalanan dan perencanaan rute dari basis data komputer yang dapat dicari secara online; penyediaan rantai logistik dan jasa
pengembalian bahan logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang untuk orang lain melalui
udara, kereta api, kapal atau truk; penyewaan kontainer kargo; penyimpanan kargo; penyimpanan kargo sebelum transportasi;
penyimpanan kargo setelah transportasi; penyimpanan kontainer dan kargo; penyimpanan, pengiriman dan pengiriman
barang; penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang; transportasi dan layanan pengiriman melalui jalan darat;
transportasi dan pengiriman barang; transportasi dan pengiriman barang, sampel dan barang dagangan dari segala jenis
melalui jalan darat, kereta api dan kapal; transportasi kapal kargo; transportasi kargo; transportasi kargo melalui udara;
transportasi penumpang dan kargo melalui udara; transportasi, pengiriman, pengemasan, dan penyimpanan barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 14:59:20
540   EtiketJID2021089063

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pantai Mutiara Blok L No. 3 RT. 006/RW. 016, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

ITUNG ANGGA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUBRENE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan

toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; 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 pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; 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 toko retail secara daring (online)
yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed)
dan dapat diunduh; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Koperasi perdagangan; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan penyedia
informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara yang berkaitan dengan
perdagangan barang dan jasa; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan
penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring;
Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain;
Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Proses
administratif pesanan belanjaan; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; belanja online; jasa penjualan
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melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi
konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk,
mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa-jasa
perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan
pemasaran perdagangan; layanan ritel disediakan oleh supermarket; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa
pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer
global; menyediakan informasi perbelanjaan; minimarket; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam
kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara
langsung; perdagangan barang; perdagangan online; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan
pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; supermarket; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 15:00:04
540   EtiketJID2021089064

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Pesanggrahan Pratama B.6, Jalan Panglima Sudirman , Desa Girimoyo,
Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur

PT. AILES BEAUTY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ailes Skincare. Redifining Your Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Ungu, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); konsultasi di bidang kosmetik;

konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan
kecantikan; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat,
perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; menyediakan informasi dalam bidang kecantikan,
kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; menyediakan informasi mengenai penggunaan dan pemilihan
kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan perawatan kecantikan melalui internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 15:03:59
540   EtiketDID2021089065

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Parigi RT 002/RW 001, Kel/Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikedal, Kabupaten
Pandeglang, Banten, 42271

Gugun Gunawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SR SUMBER RIZKI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SR SUMBER RIZKI, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Emping (kerupuk dari melinjo)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 15:08:13
540   EtiketDID2021089066

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mid Plaza 2, Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah
Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. PRIMA MEDIX NUSANTARA

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 :

: VIRTU DIGILAB
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna :  Biru Gelap dan Turquoise (Biru Toska)
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Peralatan dan instrumen ilmiah dan penelitian termasuk sekuens asam nukleat, susunan, pemindai,
perangkat dan analisis pencitraan elektronik, pengujian peralatan pengumpulan sampel, instrumen kontrol kualitas sampel,
sekuensing reagen cartridge dan nampan, peralatan persiapan sampel pengujian, dan peralatan laboratorium untuk
penggunaan laboratorium termasuk dalam bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-
tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian
ilmu kedokteran hewan, diagnostic, penelitian klinikal, hasil-hasil pharmasi, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian
laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi,
pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Pesawat dan perkakas ilmu
pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan),
pertolongan jiwa dan pendidikan; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri
atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan,
forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-obatan untuk ilmu kedokteran hewan, penelitian klinikal,
pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmu pengetahuan,  penelitian ilmu
kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan,
pengujian genetika dan genetika; peralatan radiologis untuk keperluan industri; perangkat-perangkat keras komputer dan
perangkat-perangkat lunak komputer di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe
species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu
kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-
obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi,
mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 15:08:17
540   EtiketJID2021089067

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Sentra Niaga Blok T.19/73 Blok T.19, Mekar Bakti, Panongan, Kab. Tangerang,
Banten, Kabupaten Tangerang, Banten

PT. GEA ENERGI SEJAHTERA INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchlis Mansur S.H.,
Trisula Perwari Building, Jalan Menteng Raya No. 35, Jakarta Pusat 10340

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INVESTOR CERDAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Jingga, Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan

dengan manajemen keuangan melalui audio dan video; layanan perekaman video; menyediakan konten audio daring yang
tidak dapat diunduh, termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web;
menyediakan video online, tidak dapat diunduh; pengeditan rekaman video; produksi podcast; produksi podcast video;
produksi rekaman video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 15:09:43
540   EtiketJID2021089068

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Pahlawan, Kota Tangerang Selatan, Banten
Rudy Kusuma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rudutz
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-Abu Gradasi Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan agen informasi bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Pemasaran dan periklanan

pada jasa keuangan dan asuransi; jasa konsultasi pemasaran bisnis; manajemen bisnis sementara; mempromosikan
kepentingan komersial dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 15:11:06
540   EtiketDID2021089069

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK GRAHA MAS FATMAWATI BLOK. A 27-29 JL. RS FATMAWATI NO. 71
RT/RW 002/005 KEL. CIPETE UTARA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GaudiTech + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU DONGKER, ORANGE DAN COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Printer 3D===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 15:14:05
540   EtiketDID2021089070

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 14-10, Nihonbashi Kayabacho
1-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Japan

KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao Corporation)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAO VISCO TOP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : KAO : bagian dari nama pemohon.
VISCO TOP : merupakan suatu penamaan.

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pencampuran kimia untuk beton===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 15:15:42
540   EtiketDID2021089071

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.KAMPUS II NO.6 RT.002 RW.008 BABAKAN SARI, Kota Bandung, Jawa Barat,
40283

SHANITYA NATASYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAZIA LOOK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : COKLAT,ABU TUA
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki militer; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk pria; alas

kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk wanita; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; sandal jepit [alas kaki]; sepatu dan alas
kaki; sepatu hak untuk alas kaki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 16:17:02
540   EtiketDID2021089122

730 Nama Pemohon : RAHMA ANGGRAINI
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Alamat Pemohon : JL. KAV PERTAMINA NO. 101 RT. 05 RW. 07 KEL. GANDUL KEC. CINERE, Kota
Depok, Jawa Barat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rglowskin
Merek Kata dan Lukisan

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
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
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keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion
berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh,
krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk
keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk
penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
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
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kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku
[kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-
obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan
dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada
kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk
kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-
wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit
topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit
(kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan
kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nama Merek : Rumah Raudhoh
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa toko retail

yang menjual kosmetik; jasa layanan retail yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa retail secara online untuk
produk konsumen; 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 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 seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk;
jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai
macam barang konsumen lainnya; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; penyajian barang-
barang untuk keperluan retail===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 16:27:57
540   EtiketDID2021089127

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: WISMA 76 LANTAI 12, JALAN LETJEN. S. PARMAN KAV. 76, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. MEGA CENTRAL FINANCE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KREDIKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange
511 Kelas Barang/Jasa : 36, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Kredit Online; Jasa pinjaman peer to peer atau pinjaman online berbasis teknologi; Jasa-jasa investasi dan

pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas kepada jasa-jasa modal ventura, untuk pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces)  pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Layanan kredit; jasa pembiayaan
kendaraan; jasa pinjaman [pembiayaan]; jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan kontrol kredit dan debit, investasi, hibah dan pembiayaan pinjaman; layanan perbankan dan pembiayaan; memberikan
informasi keuangan yang berkaitan dengan kelayakan kredit perusahaan dan individu; menyediakan fasilitas pinjaman dan
kredit; pembayaran dan layanan kredit; pembiayaan dan pengadaan pembiayaan; pembiayaan mobil; pembiayaan yang
dijamin secara finansial; pinjaman online===
===Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk
memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Perangkat lunak
komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak
komputer untuk mengirim, memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan mengotentifikasi informasi kartu kredit maupun kartu
debet; Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; Platform berbasis website dan aplikasi yang
memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; 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; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol dan
tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu kredit,
rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank; perangkat lunak komputer
untuk menghasilkan model keuangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 16:28:51
540   EtiketDID2021089128

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LODAN RAYA KOMP. LODAN CENTER BLOK E NO.7 RT.010/001, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430

HARIADI HARTONO TANUWIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TDX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 6
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang kecil dari perangkat keras logam, yaitu, mur, sekrup, baut, mesin cuci, pegas; Sisipan mur dari logam
biasa; baut cincin; baut logam; baut mata; baut, flat; benjolan kunci dari logam untuk Locksmithing; cincin  mur aluminium;
emblem tas golf dari logam; gembok; kunci dari logam untuk kendaraan; kunci keamanan dari logam untuk kendaraan; kunci
kendaraan logam; kunci logam; kunci logam untuk kunci; kunci sepeda logam; kunci silinder logam; kunci, selain listrik, dari
logam untuk kendaraan; mur logam; pemicu mengunci logam; tinggal baut logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 16:37:35
540   EtiketJID2021089132

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN PONDOK JATI CC/12A RT/RW 028/009 KEL. KEDUNGTURI KEC. TAMAN,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

CHRISANTYA PUSPITA DEWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOREMI LAND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, MERAH, KUNING,PINK, KUNING EMAS DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pusat rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki

dan dengan tema; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan
permainan komputer dan elektronik online; layanan  rekreasi  keluarga; layanan liburan dan rekreasi; menyediakan area
rekreasi di alam area bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; penyediaan fasilitas rekreasi;
pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 16:38:29
540   EtiketDID2021089133

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BRAGA NO 135 BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat
PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mobile Maslahah bank bjb syariah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : bank bjb syariah merupakan call name dari PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH, mobile maslahah
bjb syariah adalah nama aplikasi mobile banking dari bank bjb syariah

591 Uraian Warna : abu-abu, biru, merah, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku
tulis dan kertas tulis; 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 tulis; Desain gambar yang dihasilkan dengan bantuan komputer;
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; Majalah perusahaan;
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 tercetak
dalam bentuk buku di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen proyek; Publikasi
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tercetak dalam bentuk jurnal di bidang manajemen bisnis; Sertifikat; Surat kabar perusahaan; Transfer surat yang tercetak;
bahan promosi dan iklan; barang-barang publikasi tercetak; 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 tulis; folder presentasi; folder untuk surat;
formulir aplikasi giro; formulir aplikasi kegiatan devisa; formulir aplikasi kredit; formulir aplikasi penukaran uang (money
changer); formulir aplikasi transfer; formulir bisnis; formulir, dicetak; foto-foto; foto-foto [dicetak]; foto-foto pemain yang dapat
dikoleksi; kantong belanja dari kertas; kantong belanja dari plastik; kantong kertas belanja; kertas koran; kertas sertifikat stok;
klip surat; laporan tahunan [publikasi tercetak]; majalah poster; map surat; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak;
pemegang buku resep [alat tulis]; penahan buku [alat tulis]; poster gambar; 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 tercetak; publikasi tercetak perangkat keras komputer; publikasi tercetak yang berkaitan dengan
komputer; sertifikat cetak; sertifikat deposito; sertifikat penghargaan tercetak; surat; surat edaran agama; surat kabar; tempat
sertifikat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 16:38:52
540   EtiketDID2021089134

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BANGUNSARI RT 14, PLOSOREJO, GONDANG, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah,
57254

BENY ARIF LAILAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IBENCORP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk

melakukan transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 16:41:16
540   EtiketDID2021089135

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL H. SAABA NO.40 RT13 RW02 MERUYA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11650

SURIAWATY ISKANDAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUNNY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kelinci
591 Uraian Warna : Putih dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25, 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat untuk anak-anak; Bandana anak-anak; Daster anak-anak; Jaket anak-anak; Jas anak-anak; Jumpsuit untuk

anak-anak; Kain gurita bayi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak;
Pakaian bawahan bayi; Pakaian bayi; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian tidur
untuk bayi; 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),
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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); Rompi
anak-anak; Sarung tangan bayi; alas kaki bayi; alas kaki untuk anak-anak; 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; celana bayi
[pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana dalam untuk bayi; celana jeans untuk anak; celana panjang untuk anak-anak;
celana panjang untuk bayi; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bayi; celana pendek untuk anak-anak;
celana popok bayi; celana untuk anak-anak; gaun bayi; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; jepret baju
selangkangan untuk bayi dan balita; kain oto untuk anak-anak; kain tadah liur bayi; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi;
kaus kaki anak-anak; kaus kaki untuk bayi; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; oto bayi dari
plastik; oto bayi, bukan dari kertas; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian
dalam anak-anak; pakaian dalam untuk bayi; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian
luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur
untuk bayi; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi;
pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama untuk
anak-anak; sandal bayi; sandal untuk anak-anak; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu boot bayi; sepatu bot untuk anak-
anak; sepatu dan sepatu bayi; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; 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; sweater bayi; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak;
tutup kepala anak-anak===
===Dot makan bayi; Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi; Gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya;
Kantong Air Susu Ibu (ASI); Kantong Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Klip pengaman untuk dot bayi; PERLAK BAYI;
Penghangat tubuh bayi; Penjepit untuk dot bayi; Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau besar; SIKAT
MULUT DAN BAYI; Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); aparatus, perangkat
dan artikel untuk merawat bayi; botol penyimpanan ASI; cangkir untuk obat administrasi; dot untuk bayi; dot untuk botol bayi;
droppers untuk obat administrasi; gelang untuk digigit bayi yang sedang pertumbuhan gigi; gigi cincin menggabungkan mainan
kerincingan bayi; kantong penyimpanan asi; pelindung puting; pemijat karet untuk bayi; penampung asi; penarik / penyedot
puting susu untuk penggunaan pribadi; penjepit untuk botol bayi; penyerap asi; picks telinga; pompa payudara tangan
dioperasikan; puting susu / pentil untuk botol bayi; sarung tangan gigi bayi; sendok untuk obat administrasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 16:50:14
540   EtiketDID2021089143

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Babatan Mukti P4, Rt 005 Rw 007, Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya,
Jawa Timur

STEVANUS MIHARSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUDICREAM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu; Minuman obat; Minuman untuk kesehatan; Minyak Telon; OBAT CACING; Vitamin untuk sendi dan tulang; agen

pengiriman obat; antibiotik; antiseptik; aspirin; ekspektoran; hasil-hasil farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapur barus;
minuman obat; minuman suplemen gizi; minyak hati ikan kod; obat alergi; obat diare; obat herbal; obat kumur; obat nyamuk
bakar; obat pencahar; obat penggemuk badan; obat-obatan; obat-obatan antibakteri; obat-obatan herbal; obat-obatan
tradisional Cina; obat-obatan untuk keperluan medis; parasetamol; penolak nyamuk; plester perekat; ramuan obat; sediaan
vaksin; sirup obat batuk; suplemen herbal; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk
butiran; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan untuk manusia; suplemen vitamin; suplemen vitamin
cair; tetes vitamin; vaksin; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 16:53:04
540   EtiketDID2021089144

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jenderal Sudirman No. 52, RT. 007/ RW. 002, Kel. Lemah Abang Kec. Indramayu,
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, 45212

Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: BWI Indramayu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BWI Indramayu = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, kuning dan Hijau.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 16:57:47
540   EtiketDID2021089147

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Braga No. 135 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mobile maslahah bjb syariah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : bank bjb syariah merupakan call name dari PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH, mobile maslahah
bjb syariah adalah nama aplikasi mobile banking dari bank bjb syariah

591 Uraian Warna : merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu olah

pesan 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 menulis pesan, berbagi video gambar, konten multimedia;
Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk digunakan bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan perangkat
mobile.; Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan
elektronik, mobile dan online; PC tablet; Papan tampilan informasi digital; Perangkat lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan
Liga Basket secara langsung; Perangkat lunak dan keras computer untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dan mencatat transfer dana ke dan dari orang lain melalui perangkat komunikasi elektronik termasuk smartphone,
tablet dan laptop; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.;
Perangkat lunak komputer untuk menyiarkan klip video, klip audio, gambar, foto, dan konten multimedia lainnya melalui
jaringan internet dan komunikasi lainnya; Perangkat lunak untuk kartu smartcard (chipcard); Perangkat lunak untuk mencari,
mengatur dan merekomendasikan konten multimedia; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran
dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik,
mobile dan online; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Sistem-sistem
pengumpulan pembayaran tol secara elektronik; Tampilan iklan elektronik; alat untuk memproses pembayaran elektronik;
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; aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS); aplikasi peranti lunak untuk
perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi
piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk
menyimpan dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan
transaksi, dan melihat informasi rekening bank; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual dan
konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; aplikasi untuk pembayaran parkir; kartu pembayaran
magnetik atau bersandi dan/atau kartu yang digunakan dengan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; kartu
pembayaran yang dikodekan secara magnetis; komputer notebook; layar tampilan iklan elektronik; monitor [program
komputer]; panel tampilan papan informasi digital; peralatan data mobile; perangkat lunak aplikasi mobile untuk memperoleh,
mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa
pengiriman; 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 mengalirkan konten
audiovisual dan multimedia melalui
internet dan jaringan komunikasi
global; 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 untuk
digunakan dalam memungkinkan transfer dana secara elektronik ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk memfasilitasi
transfer uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran tagihan, dan mentransfer dana antar
pihak; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain; perangkat lunak untuk menangkap,
mengelola, dan menyimpan rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit
dan kartu debit; perangkat lunak untuk mengakses jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan komputer global;
perangkat lunak untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui Internet; perangkat lunak
untuk transfer dana elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik
dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak,
dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; 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 mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; piranti keras
komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi tunai elektronik, transfer
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dana elektronik, dan layanan pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; ponsel [perangkat telekomunikasi];
tanda-tanda iklan yang menyala; telepon internet; terminal komputer untuk keperluan perbankan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 17:07:59
540   EtiketDID2021089150

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BRAGA NO 135 BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat
PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mobile maslahah bank bjb syariah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : bank bjb syariah merupakan call name dari PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH, mobile maslahah
bjb syariah adalah nama aplikasi mobile banking dari bank bjb syariah

591 Uraian Warna : merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku
tulis dan kertas tulis; 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 tulis; Desain gambar yang dihasilkan dengan bantuan komputer;
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; Majalah perusahaan;
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 tercetak
dalam bentuk buku di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen proyek; Publikasi
tercetak dalam bentuk jurnal di bidang manajemen bisnis; Sertifikat; Surat kabar perusahaan; Transfer surat yang tercetak;
bahan promosi dan iklan; barang-barang publikasi tercetak; 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 tulis; folder presentasi; folder untuk surat;
formulir aplikasi giro; formulir aplikasi kegiatan devisa; formulir aplikasi kredit; formulir aplikasi penukaran uang (money
changer); formulir aplikasi transfer; formulir bisnis; formulir, dicetak; foto-foto; foto-foto [dicetak]; foto-foto pemain yang dapat
dikoleksi; kantong belanja dari kertas; kantong belanja dari plastik; kantong kertas belanja; kertas koran; kertas sertifikat stok;
klip surat; laporan tahunan [publikasi tercetak]; majalah poster; map surat; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak;
pemegang buku resep [alat tulis]; penahan buku [alat tulis]; poster gambar; 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 tercetak; publikasi tercetak perangkat keras komputer; publikasi tercetak yang berkaitan dengan
komputer; sertifikat cetak; sertifikat deposito; sertifikat penghargaan tercetak; surat; surat edaran agama; surat kabar; tempat
sertifikat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

16/12/2021 22:32:11
540   EtiketJID2021089226

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tuna E-7 WSI II Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61361
Dian Kristiningtyas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : GYF-BOX (Grab Your Food in Box)
566 Arti Bahasa : ambil makananmu di dalam kotak
591 Uraian Warna : hitam, hijau, putih, jingga, kuning, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering; jasa katering; katering makanan dan

minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 00:13:03
540   EtiketDID2021089241

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sunter Paradise 17 Blok J No.52 RT/RW.004/019 Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

SOELIANTO RUSLI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rizal Parlindungan Sipayung S.E.,
Jalan Rakutta Sembiring No 122 C  Siantar Martoba Kota Pematang Sianta
Sumatera Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKER ST.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penyambung atau splicer kabel serat optik; 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; Bagian-bagian untuk kacamata; Batang tubuh untuk
mikroskop (tabung lensa), bukan untuk keperluan medis; Bingkai kacamata; Bingkai untuk kacamata; Bingkai, tali, rantai,
kotak dan sarung untuk kacamata hitam; 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; Dudukan kacamata; Instrumen komunikasi optik;
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; Kabel serat optik; Kacamata
3D; Kacamata Perlindungan; Kacamata anti silau; Kacamata dengan resep; Kacamata pelindung; Kacamata renang;
Kacamata tiga dimensi sebagai pesawat penerima siaran televisi; Kacamata untuk pengendara motor; Kantong kacamata;
Komunikasi optik; Kotak, tali dan rantai kacamata; Lensa; Lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; Meter refleksi penentu
waktu optikal; 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 box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan
terhadap api untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Penutup pelindung lensa untuk kamera; Perangkat dan
instrumen augmentasi dan koreksi optik; 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; 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; 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; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Sensor posisi optik; Sumber
pencahayaan optik; Tampilan virtual dan tampilan penggabungan antara obyek virtual dengan obyek nyata/realita (augmented
reality), kacamata, pengontrol, dan headset; Wadah lensa kontak; adapter lensa kamera; aksesoris kacamata; aksesoris
kacamata, yaitu tali, tali leher dan tali kepala untuk kacamata; alat inspeksi optik untuk keterlacakan persiapan farmasi dan
paket farmasi; 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 medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera,
instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi
dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik,
penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu
unit; alat pembersih lensa kontak; alat pengecek kerusakan pada piringan optik; alat penguji untuk pengujian serat optik; alat
pengukur cahaya optik; alat ukur lensa korektif; alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; alat-alat optik yang dapat
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dilihat; 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; aparatus dan instrumen ilmiah,
optik, pengukur, pensinyalan dan pengecekan; apertometer [optik]; bagian dan aksesori untuk kacamata; bagian untuk
kacamata; bantalan hidung kacamata; bantalan hidung untuk kacamata; bantalan hidung untuk kacamata hitam; bantalan
telinga untuk bingkai kacamata; barang-barang optik; barel lensa untuk mikroskop; barel lensa untuk teleskop; benda-benda
optik yang telah lulus uji; bingkai kacamata; bingkai kacamata anak yang terbuat dari bahan sintesis; bingkai kacamata anak
yang terbuat dari plastik; bingkai kacamata berlensa; bingkai kacamata dan kacamata hitam; bingkai kacamata yang
dibongkar; bingkai kacamata yang terbuat dari kombinasi logam dan plastik; bingkai kacamata yang terbuat dari logam;
bingkai kacamata yang terbuat dari plastik; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam; bingkai untuk kacamata hitam;
bingkai-bingkai  kacamata matahari; borescop serat optik; cakram optik; cakram optik yang menampilkan musik; casing dan
kantong untuk menyimpan kacamata dan kacamata hitam; cincin adaptor untuk lensa kamera; dudukan lensa kamera; engsel
untuk bingkai kacamata; filter lensa untuk kamera; filter optik; frame untuk kacamata dan pince-nez; instrumen dan komponen
komunikasi elektronik dan optik, yaitu pemancar optik dan pemancar optik elektro; jembatan untuk bingkai kacamata; kabel
kacamata; kabel optik; kabel serat optik; kabel untuk kacamata dan kacamata hitam; kabel untuk kacamata hitam; kabel untuk
sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk sistem transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi sinyal listrik atau optik;
kabel untuk transmisi sinyal optik; kaca optik; kacamata; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas
virtual, augmented reality; kacamata 3D; kacamata anak; kacamata anti-silau; kacamata astigmatis; kacamata berlensa
cembung; kacamata bifocal; kacamata dan kacamata hitam; kacamata dan lensa pelindung dan pengaman; kacamata dan
masker untuk perlindungan terhadap debu; kacamata debu; kacamata fashion; kacamata hitam resep; kacamata hitam untuk
anjing; kacamata hitam untuk binatang; kacamata hitam untuk hewan peliharaan; kacamata kamera; kacamata korektif;
kacamata korektif anak; kacamata lapangan; kacamata las; kacamata lihat dekat; kacamata lihat jauh; kacamata matahari;
kacamata multifokal; kacamata olahraga; kacamata olahraga pelindung; kacamata olahraga, kacamata anti-silau, kacamata
pintar, kacamata 3D; kacamata opera; kacamata optik; kacamata pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari;
kacamata pelindung debu; kacamata pelindung untuk anjing; kacamata pelindung untuk hewan; kacamata pelindung untuk
hewan peliharaan; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik]; kacamata pengaman; kacamata pengaman, vizor dan
pelindung wajah; kacamata pintar; kacamata polarisasi; kacamata realitas virtual; kacamata renang; kacamata renang dengan
resep; kacamata resep; kacamata resep untuk berenang; kacamata resep untuk olahraga; kacamata salju; kacamata scuba;
kacamata selam; kacamata ski; kacamata tahan debu; kacamata tanpa gagang; kacamata teks tertutup; kacamata
terpolarisasi; kacamata untuk anak-anak; kacamata untuk membaca; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara
sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap debu; kacamata visi malam; kacamata yang dipakai untuk pelatihan
olahraga; kamera digital [SLR] lensa tunggal; kamera refleks lensa digital tunggal; kantong kacamata; kasing  untuk kacamata
anak; kasing optik, yaitu, kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing untuk kacamata anak-anak; kasing untuk
kacamata dan kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam dan kacamata pelindung;
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 yang bisa dipakai berbentuk jam tangan pintar dan kacamata pintar; kondensor optik;
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 serat optik; konverter serat optik; kopling serat optik; kotak kacamata; kuil kacamata;
label yang disandikan secara optik; lampu optik; lanyard untuk memegang kacamata; lengan persimpangan untuk serat optik;
lensa anti-reflektif; lensa bifocal untuk kacamata; lensa close-up; lensa close-up untuk kamera; lensa fisheye untuk kamera;
lensa kaca mata; lensa kacamata; lensa kacamata hitam; lensa kacamata kosong; lensa kacamata pelindung dari sinar
matahari; lensa kacamata progresif; lensa kacamata setengah jadi; lensa kontak; lensa kontak berwarna; lensa kontak bifocal;
lensa kontak kosong; lensa makro untuk kamera; lensa mata; lensa mentah untuk memperbaiki penglihatan; lensa optik; lensa
optik kosong; lensa optik untuk kacamata hitam; lensa pelindung matahari untuk kacamata; lensa pembesar; lensa pengganti
untuk kacamata; lensa selfie; lensa sudut lebar untuk kamera; lensa tele untuk kamera; lensa untuk astrofotografi; lensa untuk
kacamata; lensa untuk kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa untuk kamera; lensa untuk kamera video; lensa
untuk memperbaiki penglihatan; lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; lensa untuk mikroskop; lensa untuk pelindung
wajah pekerja; lensa untuk peralatan dan kamera pengintai; lensa untuk peralatan fotografi; lensa untuk teleskop; lensa untuk
teropong; lensa untuk topeng pelindung pekerja; lensa zoom untuk kamera; lense korektif optik; lubang intip [lensa pembesar]
untuk pintu; media data optik; membawa kasing dan wadah untuk lensa kontak; mirror [optik]; 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;
optik; paket garis transistor dengan lensa terintegrasi; papan tempat memotong roti optik; pelindung hidung untuk kacamata;
pemancar optik dan pemancar optik elektro; pemandangan lensa optik; pemandangan lensa teleskopik; pemasangan
kacamata; pembaca disk optik; pembaca karakter optik; pembawa data magnetik dan optik; pemegang kacamata; pemindah
fase optik; pemutar dan perekam cakram optik untuk data audio, video dan komputer; penerima optik; penerima optik dan
elektrik opto; pengolah kata, peralatan print-out komputer, data dalam bentuk elektronik, magnetik dan optikal; pengubah
cakram (disc) optik; penutup lensa untuk kamera; 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; peralatan dan instrumen fotografi, sinematografi, optik dan pengukuran; peralatan dan instrumen optik; peralatan dan
instrumen optik, kecuali untuk kacamata dan peralatan fotografi; peralatan dan perlengkapan optik; peralatan elektronik
mobile, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan alat pemutar audio dan alat pemutar serta alat
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perekam audio dan video; peralatan komunikasi optik; peralatan optik untuk membimbing proyektil; peralatan pengenalan
karakter optik [OCR]; 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; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk melakukan diagnosa optik; perangkat keras display/tampilan video, yaitu, driver video untuk kacamata
video; perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer, 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 untuk pengenalan karakter optik; perangkat metrologi frekuensi optik; perangkat untuk pemutar audio
dan/atau video, yaitu pemutar DVD, pemutar disc optik; 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; 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; perisai kacamata; perisai samping
untuk kacamata; perkakas optik untuk pengukuran, tanda, pemantauan (pengawasan), peralatan dan perkakas untuk
penyelamatan; pin untuk kacamata; pin untuk kacamata hitam; planetarium [perangkat optik]; platelet untuk kacamata; profiler
optik; rantai dan kabel untuk kacamata hitam; rantai kacamata; rantai untuk kacamata anak; rantai untuk kacamata dan
kacamata hitam; rantai untuk kacamata hitam; 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; repeater serat
optik; sekrup mikrometer untuk instrumen optik; selubung pelindung untuk kabel serat optik; serat optik; serat optik [filamen
penghantar cahaya]; serat optik nonlinear; serat optik periskop; serat optik untuk transmisi suara dan gambar; serat optik yang
mempertahankan polarisasi; 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; skrup serat optik; softlens; tali kacamata; tali
pengikat kacamata; tali pengikat kacamata hitam; tali untuk kacamata hitam; 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 kacamata; tempat kacamata pelindung dari sinar matahari;
tempat untuk benda-benda optik; tempat untuk kacamata; tempat untuk kacamata, klip hidung dan untuk lensa kontak; tempat
untuk kontak lensa; tempat untuk lensa kontak; transceiver serat optik; tudung lensa; tudung lensa untuk kamera; tujuan
[lensa] [optik]; wadah untuk lensa kontak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 00:48:05
540   EtiketDID2021089242

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lor In Residence Blok G 3-4. Jalan Adi Sucipto 47 Gonilan, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah

Daniel Handoko Santoso

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kacang Jumbo
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kacang olahan; Kacang panggang; Kacang tanah, dikeringkan; Kacang yang diproses, dikeringkan, atau diolah; bahan

makanan yang terbuat dari kacang; kacang asin; kacang beraneka rasa; kacang campuran berbumbu; kacang dengan rasa;
kacang diberi bumbu; kacang digoreng ulang; kacang garing; kacang kacang; kacang mede asin; kacang oven; kacang
panggang; kacang pedas; kacang tanah, diolah; kacang-kacang yang sudah dimasak; kacang-kacangan yang dapat dimakan;
makanan ringan berbahan dasar kacang; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 01:41:57
540   EtiketJID2021089243

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Griya Agung Blok O No. 82. Kel. Sunter Agung., Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14350

Hadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Style Lease
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Style artinya Gaya, dan Lease artinya Sewa.
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591 Uraian Warna : Merah, kuning, hitam, krem, putih dan biru.
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa belanja perorangan; Jasa konsultasi, pemberian nasehat dan konseling di bidang fesyen pribadi; Jasa penyediaan

pakaian dan sepatu untuk orang-orang yang membutuhkan (Iayanan amal); Layanan jejaring sosial online dalam bidang
perawatan kecantikan dan pribadi; Layanan jejaring sosial secara daring; Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi terkait
dengan verifikasi dan otentikasi identitas, otentikasi informasi dan dokumen identifikasi pribadi, otentikasi pengguna dalam
transaksi e-commerce, layanan keamanan dan investigasi, penyewaan peralatan untuk tujuan keselamatan, penyelamatan,
keamanan dan penegakan, dan layanan jejaring sosial online; Pengantar sosial dan layanan jejaring sosial; Pengenalan dan
jejaring sosial berbasis jaringan komputer global; jasa jejaring sosial daring (online) yang dapat diakses melalui aplikasi seluler
yang dapat diunduh; jasa konseling non-terapi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu; jasa konsultasi di bidang
mode pribadi; jasa konsultasi penataan pakaian pribadi; jasa konsultasi pengembangan dan motivasi pribadi; jasa
menjalankan tugas untuk orang lain/jasa penerimaan tugas-tugas suruhan; jasa pembelanja pribadi; jasa pembelanjaan
pribadi untuk orang lain; jasa pemesanan daring (online) pembelanja pribadi; jasa pemesanan untuk jasa pembelanja pribadi;
jasa penataan gaya pribadi yang terdiri dari jasa pengukuran dan pengepasan bra; jasa penataan gaya pribadi yang terdiri dari
jasa pengukuran dan pengepasan untuk pakaian dalam wanita; jasa penataan pakaian pribadi; jasa pengawasan akses dan
sistem keamanan lingkungan gedung; jasa penyediaan informasi di bidang pengembangan diri; jasa penyediaan informasi
tentang penataan pakaian pribadi; jasa penyediaan informasi terkait dengan penataan busana/pakaian pribadi; jasa
penyediaan informasi terkait dengan penyewaan pakaian; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan koordinasi mode
untuk individu; jasa penyewaan alas kaki; jasa penyewaan gaun; jasa penyewaan gaun malam; jasa penyewaan jam tangan;
jasa penyewaan pakaian; jasa penyewaan pakaian formal; jasa penyewaan perhiasan; jasa penyewaan sepatu; jasa
penyewaan seragam; jasa penyewaan tas tangan; jasa penyewaan topi; jasa penyewaan tuksedo; jasa pribadi dan sosial
mengenai kebutuhan individu; jasa pribadi dan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu; jasa
pribadi yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu; lisensi hak yang berkaitan dengan penggunaan
foto; menyediakan jasa/layanan pramutamu untuk orang lain, yaitu, reservasi pemesanan, memfasilitasi pembelian, mengatur
pengiriman, membuat pengaturan pribadi yang diminta, memberikan rekomendasi mengenai produk dan jasa, memberikan
informasi khusus kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan individu, dan penyediaan pengingat dan pemberitahuan
elektronik; penyediaan informasi yang berhubungan dengan fesyen; penyewaan gaun pesta===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 01:49:30
540   EtiketDID2021089244

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Sapta Marga II No.021 Rt.009 Rw.004 Kelurahan Kembangarum Kecamatan
Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50183

R.Aditya Restu Firmansyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kebab Kemebul
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning,Merah,Orange,Unggu,Hijau,Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===sayuran mentah, diiris===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 06:48:49
540   EtiketJID2021089245

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAV DKI BLOK 155 NO.2 MERUYA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11650

PURWANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Meta Fiscale
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntan perpajakan; Konsultan Pajak; Pemotongan pajak; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa

akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi
yang berkaitan dengan akuntansi pajak; layanan konsultasi bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya manusia,
termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan
terkait personel lainnya; layanan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; layanan persiapan dan konsultasi pajak;
memberikan informasi terkait persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; pemeriksaan pajak; persiapan dokumen yang
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berkaitan dengan perpajakan; persiapan laporan pajak penghasilan; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pajak;
saran dan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 06:50:02
540   EtiketJID2021089246

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Herbras 1-3/9 Sektor 1-7 BSD
RT.001/011, kel. Lengkong Gudang Timur kec. Serpong
Tanggerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten

Nadia Amalia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Faishal Abdul Aziz S.M.
X-PRES PATENT, Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang  Prapatan
Raya Kav.100

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SRIBUU + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan jejaring sosial untuk arisan secara online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;

layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; urusan moneter yang berkaitan
dengan hubungan berlangganan pihak ketiga (third party’s subscription) di dalam suatu platform aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 07:28:21
540   EtiketDID2021089248

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek The Residence Mega Asri no.3  Rt.004  Rw.007, Kelurahan Sukaraja,
Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, 40241

Antonius Febi Sutanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: daebuck
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : emas dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman rasa buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 07:30:47
540   EtiketD242021089249

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LINGK. BADA RT/003 RW/006 KEL. BADA, KEC. BADA, Kabupaten Dompu, Nusa
Tenggara Barat, 84211

TUSTIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAPI PETE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, DAN BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===dendeng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 07:40:35
540   EtiketD242021089250

730 Nama Pemohon : NURUL UMY ISROIYAH
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Alamat Pemohon : MEKAR INDAH KARANG ANYAR KELURAHAN KEMBANG SARI KECAMATAN
SELONG, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 83611

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAMBAL MANCING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, HITAM, PUTIH, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sambal tabur; bumbu olahan [bumbu]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:01:08
540   EtiketD242021089251

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM GRAND MUSLIM JALAN GRAND MUSLIM RAYA BLOK D NO 5 TERONG
TAWAH KECAMATAN LABUAPI, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat,
83361

ARIFA DWI RAHMAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KHANGEN GORENGAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, HITAM, MERAH MARUN, BIRU DONKER
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tahu goreng isi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:01:21
540   EtiketJID2021089252

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Wisma Asri Blok D.16 No.17, RT.003, RW.007 Kelurahan Teluk Pucung,
Kota Bekasi, Jawa Barat

Khaerunnisa, M.Pd., Ratna Dewi Kartikasari, S.Pd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Literadisa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Coklat, Merah muda dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi,

instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa pelatihan secara online; Jasa pendidikan secara online; Jasa
pengajaran secara online; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online;
Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Ujian pendidikan secara online; 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 pelatihan dan pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau
Internet; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jurnal
online; layanan pembelajaran jarak jauh disediakan secara online; layanan penilaian pendidikan online; layanan perpustakaan
online; layanan pustaka referensi online; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online
melalui obrolan video langsung; menyediakan kursus pengajaran online; publikasi buku elektronik online; publikasi online buku
dan jurnal elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:18:13
540   EtiketD222021089253

730 Nama Pemohon : ISNU PRADANA
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Alamat Pemohon :  KARANGWERU RT. 002 TIRTOMULYO KRETEK BANTUL YOGYAKARTA,
Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DgwooD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===gantungan kunci; gelang (perhiasan); jam; kalung [perhiasan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:19:46
540   EtiketD242021089254

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WALISONGO BLOK S/NO. 4 PERUMAHAN BUMI KODYA ASRI, Kota Mataram,
Nusa Tenggara Barat, 83116

RACHMAT, A.Md

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lumpia Gajah Mada
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Orange, Merah, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lumpia goreng; lumpia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:21:55
540   EtiketD222021089255

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NGEMPLAK, NGEMPLAK, RT. 1/RW. 3, SINDUHARJO, NGAGLIK, SLEMAN ,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

WAHYU INDAH HARYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DLAVITO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:24:38
540   EtiketD222021089256

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MANTRIJERON MJ. III/834 A, RT. 57/RW. 15, MANTRIJERON, MANTRIJERON,
KOTA YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

HARTINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tinnaris
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===badcover tilam-tilam tempat tidur dan meja; gorden; sprei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:26:50
540   EtiketD222021089257

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SRIBIT RT. 002/RW. 011 SENDANGTIRTO BERBAH SLEMAN YOGYAKARTA ,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

BUSRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAHITSA 69
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman dawet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:29:59
540   EtiketD222021089258

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GABUGAN RT. 002/RW. 007 DONOKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

NORMALIA WIJAYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Azarine Cookie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue kering (pastri); kukis (kue kering); spiced cookies (kue kering)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:32:08
540   EtiketD222021089259

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PRAWIRODIRJAN GM 2/290 RT. 020/RW. 007 PRAWIRODIRJAN GONDOMANAN
YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

NATALIA PURWANTI, SPD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapur Wiliarda
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue Onde; Rempeyek; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:34:57
540   EtiketD242021089260

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GAJAH MADA NO. 8 LINGK. PAGESANGAN BARAT, KEL. PAGESANGAN ,
KOPERASI KONSUMEN SYARIAH BMT AL IQTISHADY
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Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83127
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAPAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakan ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:35:41
540   EtiketJID2021089261

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Gading Arcadia Blok E no 1 RT 004 RW 022 Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

MARLINA KARTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKMI SIANTAR LINA KARTIKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : LINA KARTIKA: Merupakan bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH, EMAS, MERAH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:37:23
540   EtiketJID2021089263

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Cibinong Garduh RT. 004 RW. 003, Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

FAISAL ABDULLAH HABIBIE, ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAVAGRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Kuning, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); jasa bengkel kendaraan bermotor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:38:25
540   EtiketD222021089264

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  TUNDAN, TUNDAN, RT. 5/RW. 3, PURWOMARTANI, KALASAN, SLEMAN,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

NANI HERLINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Her Jo`s Home Made
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===pizza===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:38:59
540   EtiketDID2021089265

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl KH Agus Salim No.122 RT.02/RW.01, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68425
Anita Dwi Nurjanah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ivaniar.id
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===baju untuk anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:39:31
540   EtiketJID2021089266

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. VETERAN NO. 25, RT/RW. 001/003. KELURAHAN KEBON PISANG,
KECAMATAN SUMUR BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat

FENDY HERYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BATAGOR & SIOMAY KINGSLEY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantin; Restoran; akomodasi sementara; jasa katering; kafe; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman;

restoran swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:39:57
540   EtiketJID2021089267

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Topaz Barat No. 48, RT 004, RW 007, Kel. Curug Sangereng, Kec. Kelapa
Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, 15811

Louryse Yovanka Latuheru

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Premium Seafood ( Cita Rasa Premium dengan Harga Pinggiran )
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga, Biru Muda, Merah Muda, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran dengan

layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; restoran yang menjual makanan untuk
dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan katering;
restoran, bar, dan layanan lounge koktail===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:40:51
540   EtiketD222021089268

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  GANDEKAN, NAYAN, NAYAN, RT. 2/RW. 24, MAGUWOHARJO, DEPOK,
SLEMAN , Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

SRI MARYATUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SURYA SM CLOTH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===baju untuk anak-anak; jaket [pakaian]; kaos; pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:43:19
540   EtiketJ222021089269

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  TEMPEL WIROGUNAN UH 3/866, RT. 46/RW. 11, TAHUNAN, UMBULHARJO,
KOTA YOGYAKARTA , Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

ESTER S. OKTARINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RARA URBAN FARM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; layanan eceran atau grosir untuk buah-

buahan dan sayuran; pemasaran langsung; pemasaran online; pemasaran produk; toko; toko eceran; toko grosir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:48:49
540   EtiketD242021089270

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN TELOKE LAUQ DESA BATULAYAR KECAMATAN BATULAYAR ,
Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 83355

AHYAR RASIDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRIGOSA
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:52:42
540   EtiketDID2021089272

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BKT Gading Mediterania Blk BK 3  RT/RW. 010/016,  Kel. Kelapa Gading Barat, Kec.
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

VITO VALERIAN WIDAGDO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
Winarta IP Practice  Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard  Bukit
Gading Raya Blok A 16-17  Kelapa Gading Permai

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Beverly's Secret
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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; Kotak kaca

mata dan kaca mata pelindung matahari; kaca mata pintar (pengolah data); lensa kaca mata; penutup pelindung kaca mata
hitam; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:56:30
540   EtiketDID2021089273

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BKT Gading Mediterania Blk BK 3  RT/RW. 010/016,  Kel. Kelapa Gading Barat, Kec.
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

VITO VALERIAN WIDAGDO

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 :

: Beverly's Secret
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat berkerah; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju

atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju koko; Baju renang; Baju safari; Baju
tidur; 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); baju atau
handuk mandi; baju batik; baju busana muslim; baju hamil; baju kaos (t-shirt); baju ketat; baju olahraga; baju rajut; baju tidur
empuk untuk bayi; baju untuk orang dewasa; jas kulit; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; kaus [baju ketat]; sabuk
kulit [pakaian]; sandal kulit; sepatu; sepatu bersepeda; sepatu kulit; setelan baju (sweat suits) sweater; topi rajut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 08:59:14
540   EtiketJID2021089274

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BKT Gading Mediterania Blk BK 3  RT/RW. 010/016,  Kel. Kelapa Gading Barat, Kec.
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

VITO VALERIAN WIDAGDO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
Winarta IP Practice  Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard  Bukit
Gading Raya Blok A 16-17  Kelapa Gading Permai

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Beverly's Secret
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; 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 penjualan parfum dan wewangian; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian;
Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel secara on-
line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan
shampoo; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Toko parfum; Toko yang menjual kosmetik; jasa
grosir dan eceran; layanan agen impor dan ekspor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 09:01:48
540   EtiketJID2021089275

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Hayam Wuruk No.31, RT/RW: 006/001, Krajan, Gondanglegi Kulon,
Gondanglegi, Malang, Jawa Timur 65174 ., Kota Malang, Jawa Timur, 65174

Heiffany Rizal

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 :

: Diskusi Rasa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Biru, Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa

penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak;
Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang
menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut
olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; Layanan perhotelan (hospitality)
[akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Tempat
penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; hotel, restoran, kafe-restoran
dan layanan bar; jasa kafe; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman;
jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa-jasa pemesanan restoran dan
kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe
bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran
dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan
minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan;
katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; keramahtamahan
perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman
di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak
keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan
makanan dan minuman); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan
dan minuman; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan bar makanan ringan;
layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria
dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; 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; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan
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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 untuk fasilitas konvensi;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman; menyediakan 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, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; pelayanan dalam menyediakan
makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan
minuman; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan
minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel;
penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; 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 makanan dan
minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; restoran yang menyediakan makanan dan minuman
kelor; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan
minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 09:01:49
540   EtiketJID2021089276

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BKT Gading Mediterania Blk BK 3  RT/RW. 010/016,  Kel. Kelapa Gading Barat, Kec.
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

VITO VALERIAN WIDAGDO

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 :

: Beverly's Secret
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; mengirim, menerima dan

meneruskan pesan elektronik; menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet; menyediakan akses pengguna ke
platform di Internet; menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan
layanan komunikasi suara melalui Internet; pengiriman pesan elektronik melalui situs web; penyediaan akses telekomunikasi
ke konten audio yang disediakan melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 09:04:01
540   EtiketJID2021089277

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BKT Gading Mediterania Blk BK 3  RT/RW. 010/016,  Kel. Kelapa Gading Barat, Kec.
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

VITO VALERIAN WIDAGDO

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 :

: Beverly's Secret
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
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511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsultasi penelitian ilmiah di bidang kosmetik; Penelitian di bidang kosmetik dan suplemen makanan; 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.; Situs web; analisis
laboratorium di bidang kosmetik; hosting konten digital di Internet; jasa penelitian dan pengembangan di bidang kosmetik;
layanan penelitian mengenai produk baru (untuk pihak lain), khususnya mengenai parfum dan aroma; layanan penelitian,
desain dan pengembangan untuk parfum dan aroma; layanan pengujian, inspeksi dan penelitian di bidang farmasi, kosmetik
dan bahan makanan; penelitian kosmetik; penelitian laboratorium di bidang kosmetik; pengujian, penyaringan, inspeksi dan
penelitian obat-obatan, kosmetik dan / atau bahan makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 09:06:15
540   EtiketD242021089278

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GUBUK BARU KELURAHAN BANYUMULEK KECAMATAN KEDIRI, Kabupaten
Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 83362

IHSAN WIRAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUNTIIIQ
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 09:06:16
540   EtiketDID2021089279

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Bambu I No 5, Rt 000 Rw 000, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara, 20235

Jimmy Chandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Memory Ghost
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hub USB; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan

berisi piringan magnetis yang portabel (portable hard disk drives); alat penyimpanan data; 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; disk drive
untuk komputer; disk magnetik kosong; disk perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; disk, magnetik;
disket; disket komputer; disket kosong; drive dan driver disk komputer; drive disk digital; drive disk komputer; flashdisk; hard
disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; kaset kosong untuk penyimpanan data komputer; memori disk;
mencakup untuk perangkat penyimpanan data; peralatan komputer untuk penyimpanan dan transmisi data; peralatan untuk
input, output, transmisi dan penyimpanan data; perangkat penyimpanan data; perangkat penyimpanan data berupa disket;
perangkat penyimpanan data berupa pita magnetik; perangkat penyimpanan data komputer; perangkat penyimpanan data
menjadi disk; sirkuit terpadu untuk mengendalikan penyimpanan data pada perangkat penyimpanan periferal yang terhubung
ke komputer induk; tempat untuk perangkat penyimpanan data; unit penyimpanan hard disk drive miniatur; wadah
penyimpanan disk, berbentuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 09:06:37
540   EtiketDID2021089280

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bayeun No. 19 Dsn. Sederhana Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala, Kota
Banda Aceh, Aceh , Kota Banda Aceh, Aceh, 23111

Ema Dauyah
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dauyah Dedrink
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 09:06:41
540   EtiketDID2021089281

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung Andakasa Denpasar, Denpasar Barat, Kota denpasar, Bali., Kota
Denpasar, Bali, 80117

Gideon Surya Putera

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  MyDOVI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : My = Milik Saya, DOVI (singkatan)  = Dompet Voucher Indonesia
591 Uraian Warna : Merah Muda, Ungu , Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Voucher===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 09:07:38
540   EtiketDID2021089282

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ahmad Yani Utara, Gang Sriti 2, No 1 Denpasar, Kota Denpasar, Bali, 80115
LUH PUTU IDA HARINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PollenQ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===suplemen bubuk nutrisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 09:59:54
540   EtiketJ222021089322

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.VETERAN NO.42, RT. 45/RW. 12, MUJA MUJU, UMBULHARJO, KOTA
YOGYAKARTA , Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

NISA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLeOSA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko pakaian eceran; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk
melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain,
termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan
hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette
dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk
pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup
kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir,
ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan
make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali
benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat
kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas,
tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Toko Pakaian Jadi / konpeksi;
Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan
ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan
pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:00:58
540   EtiketDID2021089323

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bhayangkara Gg. Tongkol III No. 36, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
Maryanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MODERU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat-alat pelindung dalam olah raga; Peralatan untuk senam dan olahraga; badminton racket strings; grip band untuk raket

bulutangkis; grip untuk raket bulutangkis; jaring bulu tangkis; kaset pegangan untuk raket bulutangkis; kasing untuk raket
bulutangkis; kok badminton; overgrip untuk raket; overgrip untuk raket bulutangkis; pelindung lutut [artikel olahraga]; pelindung
pergelangan tangan [artikel olahraga]; pelindung siku [artikel olahraga]; penjaga kaki [artikel olahraga]; penjaga lengan [artikel
olahraga]; penutup berbentuk untuk raket bulutangkis; penutup kepala untuk raket bulutangkis; penutup pelindung untuk raket;
peralatan bulutangkis, yaitu, kok dan peralatan bermain permainan bulutangkis; raket bulutangkis; set bulu tangkis; string
untuk raket bulutangkis; string untuk raket olahraga; tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan olahraga; tas
disesuaikan untuk digunakan dengan perlengkapan olahraga; tas khusus disesuaikan untuk peralatan olahraga; usus untuk
raket bulutangkis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:01:20
540   EtiketD242021089324

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BAGEK LAWANG RT/RW 002/010 DESA POHGADING TIMUR KECAMATAN
PRINGGABAYA, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 83654

ADMIATUN SUWENDATANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUWENDA PROJECT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU TUA, HIJAU MUDA, COKLAT, EMAS, MERAH BATA
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang pecah belah; perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur

(bukan dari logam mulia atau bukan dari sepihan logam mulia); perkakas-perkakas pemanggang roti (tanpa listrik); porselen-
porselen dan barang-barang tembikar; sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:02:15
540   EtiketDID2021089325

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Caraka Blok A4 No 16 Desa Kalikoa, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
Putri Permatasari
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: d'MiaSweet
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : coklat,ping putih,coklat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klapertaart; Kue Choco Chip; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Gulung; Kue Klepon; Kue Strawberry; Kue semprong;

Kue-kue; Lasagna; Makanan berbahan dasar madu; Muffins; Pasta; Roti pastry; Sediaan makanan berbahan dasar pasta;
adonan roti; kue bebas gluten; kue buah; kue gandum; kue kastangel; kue nastar; kue pastry; kue potong; kue tar lemon; kue
tart; kue untuk makanan ringan; kulit pai meringue; kulit pie; makaroni; meringues (kue); pai; panna cotta (hidangan penutup);
produk-produk berbahan dasar cokelat; puding; roti pita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:03:35
540   EtiketD222021089326

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DAGEN, DAGEN, RT. 3/RW. 0, PENDOWOHARJO, SEWON, BANTUL, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta, 55185

BRAHMANTYA EKO HERI SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAKLERZZZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===makaroni===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:04:56
540   EtiketD222021089327

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GESIKAN, TITANG, RT. 3/RW. , SUMBERAGUNG, JETIS, BANTUL , Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

SRI LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Shine
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengkilap serba guna (semir ban); Pewangi pakaian; Sabun Cuci Piring; deterjen; pembersih kamar mandi; penghilang

dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:09:36
540   EtiketD222021089328

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TEMANGGAL II, RT. 3/RW. 1, PURWOMARTANI, KALASAN, SLEMAN, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta, 55571

TENY WASISTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : PUTRI MANGGAL
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon ikan; abon ikan; abon tulang ikan; bakso ikan; bakso ikan yang digoreng; nugget ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:11:35
540   EtiketDID2021089329

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Bukit Cipageran Indah Blok A No. 97B Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat
Imas Masriah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapoer Ceu’ Fia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, pink, merah, & putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue kering (pastri); coklat; kue coklat; kue kering kastengel; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); makanan ringan

berbahan dasar coklat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:12:21
540   EtiketDID2021089330

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO GRAHA BOULEVARD SUMMARECON SERPONG, JL. G, CURUG
SANGERENG, KELAPA DUA, Kabupaten Tangerang, Banten

PT. INDONESIA BISA SEHAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Iskandar A.Md., S.E., M.T.
SHUBA CONSULTANT - WIJAYA GRAHA PURI, BLOK H33, JL. WIJAYA II,
JAKARTA 2160, INDONESIA

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YOOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIjau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman obat herbal; suplemen diet; suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen mineral; suplemen nutrisi;

suplemen nutrisi cair; suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:14:05
540   EtiketD222021089331

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NGUNAN-UNAN DK.VII, NGUNAN-UNAN DK.VII, RT. 23/RW. 0, SRIGADING,
SANDEN, BANTUL, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55763

NANO SUKARNO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANROE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi bubuk; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; kopi; minuman

dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman sediaan berbahan dasar kopi; produk-produk kopi; sediaan
minuman kopi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:16:03
540   EtiketD242021089332

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN. TGH IBRAHIM KHALIDY DUSUN PELOWOK TIMUR DESA KEDIRI
KECAMATAN KEDIRI, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 83362

BAIQ DEWI SEPTEMI ABDIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Temy Gift
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue, biskuit, kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:17:22
540   EtiketDID2021089333

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jembatan Item No.62 Rt.009/001
Kel. Pekojan  Kec. Tambora
Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

KELVIN DJIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Siti Hanah S.E.,
S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H.  Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FINE PLAST
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Iistrik untuk menarik dan membunuh serangga; Alat Iistrik yang dapat menguap untuk keperluan mengusir nyamuk

dan serangga; Alat Pengepres celana panjang; Alat Penyemprot Air Untuk Menyiram Bunga Dan Tumbuhan; Alat memasak
yang menggunakan uap (bukan listrik); Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Alat pembersih lidah; Alat penyuguh
kopi dan teh (Bukan dari logam mulia); Alat untuk menghias kue atau meratakan krim pada kue; Alat untuk pengolahan
makanan dan Minuman untuk keperluan rumah tangga (tidak memakai listrik); Bak mandi plastik yang dapat dipindah untuk
hewan peliharaan; Bakul; Bantalan pembersih; Barang pecah belah; Barang-barang sikat; Baskom; Besek; Bongsang; Botol
Air Minum Pelancong; Botol aluminium; Botol galon air; Botol gelas; Botol kaca (wadah); Botol kecil / botol cuka; Botol
kemasan industri dari plastik; Botol minum dijual kosong; Botol minum untuk olah raga yang dapat dipakai ulang, dijual
kosong; Botol olahraga; Botol olahraga dijual kosong; Botol penyemprot; Botol termos untuk air dingin; Bungbung; Cangkir
kertas atau plastik; Cangkir kopi dan cawan; Cangkir teh; Ceblek; Centong; Cikrak; Corong; Cup kue dari kertas; Diffuser
aromaterapi elektrik dan non-elektrik; Diffuser elektrik untuk pewangi udara; Diffuser minyak esensial; Diffuser minyak esensial
elektrik; Dispenser air minum elektrik untuk hewan peliharaan; Dispenser untuk kertas toilet; Dispenser untuk krim perawatan
kulit; Dorongan Air; Dudukan wadah botol kecil dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil tempat minyak dan cuka;
Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia, tempat minyak dan
cuka; Dulang; Garpu saji dari plastik; Gayung; Gelas; Gelas anggur; Gelas minum dalam bentuk tumbler teh; Gelas patung;
Gelas toples berdekorasi; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Gentong; Gerabah; Gilingan untuk keperluan
rumah tangga dioperasikan secara manual; Gotoku [trivets untuk pemanas arang Jepang untuk keperluan rumah tangga];
Guci dapur [bukan dari logam mulia]; Insulated bags for carrying food items; Jepitan pakaian; Juicer, non-listrik; Kaca laminasi
(selain untuk bangunan); Kaca pengaman untuk dijadikan jendela kendaraan; Kaca setengah jadi untuk digunakan dalam seni
industri, laboratorium, medis, dan kimia; Kaca untuk jendela kendaraan; Kaca yang dikeraskan (belum dikerjakan atau
setengah dikerjakan), kecuali untuk bangunan; Kain pembersih, khususnya dalam bentuk gulungan, dan juga wadah untuk
mengeluarkan untuk tissue, khususnya dispenser kain pembersih; Kain untuk membersihkan lantai; Kain untuk pembersih
kacamata; Kaleng/kotak kecil khusus untuk menyimpan teh; Kandang untuk membawa hewan peliharaan; Kantung teh;
Kemasan pemanas atau pendingin yang diisi dengan bahan kimia yang siap bereaksi bila diperlukan; Kemasan wadah gelas
untuk makanan; Kemasan wadah gelas untuk minuman; Kemoceng; Kendi; Kepala sikat gigi listrik; Keranjang yang terbuat
dari anyaman, logam, kain untuk keperluan rumah tangga; Ketel Bukan Listrik; Ketel besi; Klakat; Kotak dari gelas; Kotak
dingin portabel bukan listrik; Kotak krim kosmetik; Kotak kue plastik; Kotak makanan; Kotak terbuat dari kain; Kristal (Barang
pecah belah); Kuas untuk kosmetik; Kyusu [teko gaya Jepang], bukan dari logam mulia; Langseng; Lap pembersih; Lap
smartphone kering sebagai aksesori smartphone; Loyang; Mandarin [saringan]; Mangkok; Mug keramik; tempat bumbu, untuk
penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak
makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan
berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Mug untuk teh dan kopi;
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Nampan untuk keperluan rumah tangga; Oven Belanda; Panci anti lengket (Teflon); Panci bertekanan (otoklaf); Panci dan
wajan masak [non-listrik]; Panci gerabah (kaca) tahan panas; Panci keramik bertangkai; Panci panekuk Denmark; Panci
panekuk Swedia; Panci presto; Parutan (alat rumah tangga); Pegangan lengan isolasi untuk kaleng minuman dan botol;
Pegangan untuk benang gigi; Pembagi kue; Pembersih debu; Pembuat kopi non-listrik; Pembuat kue; Pemegang untuk sikat
gigi; Pemeras tabung pasta gigi; Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Pencabut tutup botol; Pendaringan; Pendingin listrik non-
listrik; Penekan kopi; Pengaduk untuk air bak mandi air panas (yukakibo); Pengganti bagian kepala sikat gigi; Pengganti
kepala sikat gigi; Pengki; Pengocok sayur; Penjepit; Penjepit untuk menyajikan asparagus; Penjepit untuk menyajikan
barbekyu; Penjepit untuk menyajikan daging; Penjepit untuk menyajikan roti; Penopang Pisau di meja; Penopang pisau;
Penyangga kue bertingkat; Penyemprot untuk penata rambut; Peralatan dan wadah untuk rumah tangga; Peralatan makan
dari keramik; Peralatan makan dari keramik, selain pisau, garpu dan sendok; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah
untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan masak; Peralatan untuk mengambil kotoran hewan; Perangkap untuk
memonitor nyamuk; Perangkap untuk memonitor serta mengendalikan nyamuk; Perangkat minuman teh [alat makan];
Perangkat piring untuk menyajikan makanan; Perangkat yang digunakan di bar, yaitu alat pembuka botol, pengocok koktail,
dekanter, wadah botol wine, alat pembuka botol wine, alat pendingin untuk wine bukan listrik; Perendam daun teh non-elektrik,
poci teh; Periuk  (pot) panas bukan dipanaskan listrik; Perlengkapan memasak yang dapat dibawa-bawa untuk penggunaan di
luar rumah; Pers Perancis; Piring; Piring dari bahan organik (daun jati); Piring makan; Poci; Pot tanah liat untuk menyiapkan
obat-obatan (bukan listrik); Pot teh non-listrik; Rak Piring; Ringkok (Mangkok); Sabut pembersih berbahan stainless; Sabut
pembersih dari stainless; Sapu Duk (Sapu Ijuk); Sapu dinding; Sapu lantai; Sapu lidi; Saringan Kopi, bukan listrik; Saringan
dan pembuat teh; Sarung tangan nitrile untuk keperluan rumah tangga; Sarung tangan untuk memasak; Sarung tangan untuk
menggosok; Sediaan bahan pembuat sikat; Sedotan Lipat; Sedotan Lipat dari bahan logam; Sedotan minum dari plastik;
Semprotan parfum; Sendok kaleng sampah; Sendok kue tart; Sendok pemoles untuk keperluan dapur; Sendok saji; Sendok
saji dari plastik; Sendok-sendok masak; Serit (Sisir Rambut); Serok penggorengan; Siboria dari logam mulia; Siboria, bukan
dari logam mulia; Sie (Kotak Sayuran); Sikat Eyeliner; Sikat Maskara; Sikat debu mantel; Sikat gigi (manual dan listrik); Sikat
gigi dan benang interdental; Sikat gigi dengan ujung berumbai; Sikat gigi jari; Sikat gigi untuk gigi buatan; Sikat gigi, peralatan
dan perkakas untuk kebersihan dan perawatan gigi, lidah dan gusi; Sikat hewan peliharaan; Sikat interdental dengan kuas dan
pegangan; Sikat pembersih lidah; Sikat pembersih sedotan; Sikat pemulas mata; Sikat perona pipi; Sikat untuk keperluan
pribadi; Sikat untuk membersihkan kaca pintu dan kaca jendela; Spatula; Spons gosok; Spons gosok untuk mencuci piring;
Spons untuk keperluan rumah tangga; Spons untuk membersihkan instrumen medis; Stick es krim; Tabung teh; Tabung-
tabung dan kotak-kotak; Talenan; Tas dan wadah terisolasi untuk makanan atau minuman untuk penggunaan rumah tangga;
Tas dengan lapisan aluminium foil; Tas es; Tas pelengkapan untuk menjaga suhu dingin atau panas; Tas penyimpanan asi;
Tas penyimpanan makanan dan minuman; Tas untuk membawa asi; Tatakan; Tatakan Kue; Tatakan gelas, bukan dari kertas;
Tatakan gelas, bukan dari kertas dan selain kain linen; Teko teh; Tempat Spon; Tempat dan dispenser untuk keperluan gigi;
Tempat gula; Tempat kertas toilet; Tempat sisir; Tempat tisu kamar mandi; Tempat untuk keperluan pembersih badan;
Tempat/wadah sayur; Tepas Untuk Keperluan dapur; Termos air; Termos es; Tolok (Tempat Menyimpan Hasil Tangkapan
Ikan); Tongkat untuk Pemasangan Lampu; Toples Kaca; Toples untuk makanan hewan peliharaan; Tumbler [gelas minum];
Tumbler untuk digunakan sebagai gelas minum; Tutup botol galon air; Tutup gelas; Tutup gelas plastik berbentuk cembung;
Tutup gelas plastik berbentuk datar; Tutup periuk; Ulekan; Wadah bedak padat dari logam mulia; Wadah bedak padat, bukan
dari logam mulia; Wadah bedak padat, bukan dari logam mulia, dijual kosong; Wadah bedak wajah; Wadah botol kecil; Wadah
botol kecil dari logam mulia; Wadah botol kecil tempat minyak dan cuka; Wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Wadah
kemasan industri dari kaca atau porselin; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga dan untuk bepergian;
Wadah makanan untuk hewan peliharaan rumah tangga; Wadah minuman (tumblers); Wadah minuman dijual kosong; Wadah
terbuat dari tempurung kelapa untuk keperluan rumah tangga; Wadah tisu; Wadah untuk Menyimpan buah-buahan; Wadah
untuk keperluan rumah tangga, dapur dan memasak; Wadah untuk menampung dan mengeluarkan (dispensing) sediaan-
sediaan perawatan kulit dan perawatan rambut untuk keperluan kosmetik dan rumah tangga; Wadah untuk menu tambahan
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas/sayuran; Wadah/tempat penyimpan benang pembersih gigi;
Wadah perlengkapan mandi terpasang; Wajan anti lengket; Wajan ceper (peralatan masak); aerator anggur; akuarium dalam
ruangan; alas piring dari bambu; alas piring dari gabus; alas piring dari karet; alas piring dari kayu; alas piring dari kulit; alas
piring dari logam; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alas piring, bukan dari kertas atau tekstil; alas-alas yang tidak
lengket untuk memasak pada kisi-kisi/grill pemanggang untuk digunakan pada kisi-kisi/grill pemanggang; alat air untuk
membersihkan gigi dan gusi; alat alat kebersihan rumah tangga; alat dapur yang dioperasikan dengan tangan untuk mencacah
makanan; alat elektrik untuk membasmi nyamuk dan serangga; alat makan hewan peliharaan diaktifkan oleh sensor laser; alat
masak bukan listrik; alat memasak dengan tekanan uap, bukan listrik, untuk memasak; alat pemadam lilin; alat pemadam lilin
dari logam mulia; alat pemadam lilin, bukan dari logam mulia; alat pembersih [instrumen pembersih]; alat pemeras tortilla,
[peralatan dapur] non-listrik; alat pemotong kue; alat pengepel; alat pengeruk es; alat penggiling, non-listrik; alat penghapus
debu, non-listrik; alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi; alat penguap parfum; alat penguap untuk parfum, kosong;
alat penguap yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan rumah tangga; alat penuang untuk penggunaan rumah
tangga; alat penyemprotan; alat penyiram; alat penyiram rumput; alat penyiram untuk menyiram bunga dan tanaman; alat
untuk membersihkan gigi dan gusi menggunakan air bertekanan tinggi untuk digunakan di rumah; alat untuk memoles lilin,
non-listrik; alat untuk raclette, non-listrik; alat untuk sandaran sumpit; alat-alat untuk menyajikan makanan; alu kayu; alu kayu
dan mortir; alu kayu untuk penggunaan dapur; alu untuk penggunaan dapur; ampul gelas untuk pengobatan, kosongkan;
aplikator bertenaga baterai untuk menerapkan kosmetik pada bulu mata; aplikator kosmetik; aplikator lantai yang bisa
dipasang pada gagang pel; aplikator lilin lantai dapat dipasang pada gagang pel; aplikator listrik untuk menerapkan kosmetik
ke bulu mata; aplikator rias; aplikator rias mata; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk kulit; aplikator untuk
menerapkan lotion kosmetik untuk rambut; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk tangan; aplikator untuk
menerapkan lotion kosmetik untuk tubuh; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk wajah; aplikator untuk
menerapkan lotion kulit kosmetik; aplikator untuk menerapkan lotion wajah kosmetik; aplikator untuk pengaplikasian tata rias
mata; apusan untuk membersihkan instrumen medis; arca [patung-patung] dari porselen, keramik, tembikar atau kaca; artikel
untuk keperluan pembersihan; aspergillum bukan dari logam mulia; aspergillum dari logam mulia; atomizers untuk keperluan
rumah tangga; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan rumah tangga; ayakan untuk keperluan rumah
tangga; bagian atas kue dari kaca; bagian atas kue dari keramik; bagian atas kue dari porselen; bahan polishing untuk
membuat mengkilap, kecuali preparasi, kertas dan batu; bahan reflektif terbuat dari kaca untuk menangkap cahaya; bahan
tebal untuk memegang wadah panas; bahan untuk pembuatan kuas; bahan-bahan penyikat; bak mandi bayi; bak mandi
plastik untuk anak-anak; bak mandi tiup untuk bayi; bak mandi untuk anak-anak; bak pembilasan; bak sampah; bakeware;
bakeware karton sekali pakai; baki keperluan rumah tangga; baki kertas, untuk keperluan rumah tangga; baki kompos untuk
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keperluan rumah tangga; baki pemutih gigi [wadah] untuk digunakan di rumah; baki penyajian; baki peralatan makan; baki
sampah untuk hewan peliharaan; baki sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga;
baki untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam; baki untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam mulia; baki
untuk keperluan rumah tangga, dari logam; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam mulia; bank koin; bantalan abrasif
untuk keperluan dapur; bantalan abrasif untuk keperluan dapur atau rumah tangga; bantalan buffing wajah; bantalan
eksfoliasi; bantalan eksfoliasi kaki; bantalan gosok logam; bantalan liner sekali pakai disesuaikan untuk kotak kotoran hewan;
bantalan logam untuk dibersihkan; barang berlubang; barang pecah belah dari tanah; barang pecah belah dekoratif; barang
pecah belah, porselen dan gerabah; barang porselen; barang-barang keperluan kamar mandi; barang-barang mandi shower;
baskom [mangkuk]; baskom [wadah]; baskom cuci (mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi); baskom cuci [mangkok,
bukan bagian dari instalasi sanitasi]; baskom tembikar; baskom yang tidak menjadi bagian dari instalasi sanitasi; baster untuk
penggunaan dapur; basting sendok [peralatan memasak]; batang kaca; batang kaca untuk digunakan dalam pembuatan;
batang kaca, bukan untuk bangunan; batu pizza; bejana air suci dari logam mulia; bejana air suci, bukan dari logam mulia;
bejana kaca domestik yang diinsulasi panas; bejana kaca untuk obat dijual kosong; bejana keramik; benang fiberglass, selain
untuk penggunaan tekstil; benang gigi; benang gigi bertenaga baterai; benang gigi obat; benang kaca, selain untuk
penggunaan tekstil; benang pembersih gigi; benang untuk gigi; benang untuk keperluan gigi; benda-benda dekoratif [ornamen]
terbuat dari china; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kaca; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari keramik;
benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari porselen; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari tembikar; benda-benda
dekoratif [ornamen] terbuat dari terra-cotta; bentuk pop freezer plastik; berdiri teko kopi; berkemah panggangan [peralatan
memasak]; bertengger untuk sangkar burung; beverageware; bingkai untuk mengeringkan dan mempertahankan bentuk item
pakaian; bisa tab penarik; blender makanan non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender makanan, non-listrik; blender,
non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, non-listrik, untuk persiapan makanan; blok pisau; bobot taplak meja; boiler
ganda; boks pendingin portabel, non-listrik; bola cermin; bola cucian [peralatan rumah tangga]; bola kaca [wadah]; bola kaca
hias; bola lampu baster; bombilhas [sedotan] untuk cuias [bejana minum] untuk yerba maté; boot tandu dari kayu; botol; botol
air; botol air aluminium; botol air aluminium, kosong; botol air plastik yang dapat digunakan kembali; botol air plastik yang
dapat digunakan kembali dijual kosong; botol air plastik yang dapat digunakan kembali, kosong; botol air plastik, kosong; botol
air stainless steel yang dapat digunakan kembali; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali dijual kosong; botol
air stainless steel yang dapat digunakan kembali, kosong; botol air terjual kosong; botol air untuk sepeda; botol air, kosong,
untuk sepeda; botol anggur; botol anggur membuai; botol besar dari kaca/wadah botol besar dibalut anyaman sebagai
pelindung; botol insulasi; botol isolasi; botol isotermik; botol kaca; botol kaca [wadah]; botol kaca dekoratif; botol kaca untuk
obat, kosong; botol minum; botol minum untuk olahraga; botol minuman; botol olahraga, kosong; botol parfum; botol parfum,
kosong; botol pasir dekoratif; botol pendingin; botol plastik untuk kemasan; botol semprot; botol semprot, kosongkan; botol
siphon untuk air berkarbonasi; botol terisolasi termal; botol tuangkan; botol untuk mengaplikasikan warna rambut; botol untuk
minuman; botol vakum; botol, dijual kosong; botol, khususnya botol plastik; botol, kosong, untuk obat-obatan; botol-botol
plastik; buckskin untuk pembersih; bulu babi untuk pembuatan kuas; bulu binatang [sikat]; bulu kuda untuk pembuatan kuas;
bulu sikat gigi; cachepots; cake toppers terra cotta; candelabra [kandil]; candelabra [kandil] dari logam mulia; candelabra
[kandil], bukan dari logam mulia; cangkir; cangkir 3D-polycapsule biodegradable; cangkir biodegradable; cangkir buah; cangkir
dapat digunakan kembali; cangkir demi logam mulia; cangkir dinding ganda; cangkir dinding ganda dengan tutup; cangkir
dinding ganda dengan tutup dan sedotan; cangkir kardus; cangkir kertas; cangkir kompos; cangkir kopi; cangkir kopi dari
keramik; cangkir kue muffin; cangkir kue silikon; cangkir logam mulia; cangkir minum; cangkir minum anti tumpah untuk anak-
anak; cangkir minum untuk bayi, selain botol; cangkir minuman dari kaca; cangkir minuman dari porselen; cangkir minuman
dari tembikar; cangkir pelatihan untuk bayi; cangkir pelatihan untuk bayi dan anak-anak; cangkir sake; cangkir sipper; cangkir
teh; cangkir telur; cangkir telur dari logam mulia; cangkir telur, bukan dari logam mulia; cangkir terisolasi stainless steel isi
ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; cangkir terisolasi stainless steel yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel
bawaan; cangkir yang dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; cangkir yang
dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; casserole [piring]; cat kotak
ember; cawan; celengan; celengan babi; celengan logam; celengan logam mulia; celengan terbuat dari porselen; celengan,
bukan dari logam; celengan, bukan dari logam mulia; ceret bersiul; ceret teh, non-listrik; ceret, non-listrik; cetakan [peralatan
dapur]; cetakan coklat; cetakan cupcake; cetakan es batu; cetakan es batu untuk lemari es; cetakan kue; cetakan manisan;
cetakan masakan; cetakan plastik untuk es lilin; cetakan plastik untuk keperluan rumah tangga dalam pembuatan sabun;
cetakan puding; chawan [mangkuk nasi Jepang]; chawan [mangkuk nasi Jepang] dari logam mulia; chawan [mangkuk nasi
Jepang], bukan dari logam mulia; cina dekoratif; cincin handuk; cincin handuk dari logam mulia; cincin handuk, bukan dari
logam mulia; cincin kue; cincin lilin dari logam mulia; cincin lilin, bukan dari logam mulia; cincin serbet; cincin serbet dari logam
mulia; cincin serbet, bukan dari logam mulia; cincin tetes lilin; cincin unggas; cincin untuk burung; cincin untuk mengidentifikasi
burung; coaster dari logam biasa; coaster dari logam mulia; coaster gabus; coaster kulit; coaster plastik bukan pengganti
tekstil; compact powder dari logam mulia dijual kosong; corong; corong pai; corong untuk penggunaan dapur; cosies teh; cuias
[wadah minum] untuk yerba maté; cupcake kue cangkir; currycombs; dasi pengikat; decanters; decanters wiski; dekorasi
porselen untuk kue; demijohns; derek pembersih; diffuser minyak aromatik, selain diffuser buluh, listrik dan non-listrik; diffuser
minyak aromatik, selain reed diffusers; dilewati; dipan jari; dipan jari untuk membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi
atau protesa gigi; dipan jari untuk perawatan gigi atau mulut; dispenser adonan untuk penggunaan dapur; dispenser aerosol,
bukan untuk keperluan medis; dispenser benang gigi; dispenser bola kapas; dispenser kertas toilet; dispenser minuman
portabel [wadah]; dispenser pompa untuk bumbu; dispenser pompa untuk keperluan rumah tangga; dispenser pribadi untuk pil
atau kapsul untuk keperluan rumah tangga; dispenser sabun; dispenser sabun otomatis; dispenser serbet untuk keperluan
rumah tangga; dispenser untuk kosmetik; dispenser untuk losion, sampo, kondisioner dan sabun mandi; dispenser untuk
persiapan pembersihan; dispenser untuk sabun cair; dispenser untuk sabun cair untuk keperluan rumah tangga; dispenser
untuk tisu selulosa, untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk tisu wajah; dropper untuk keperluan kosmetik; dropper
untuk keperluan rumah tangga; dudukan besi datar; dudukan botol; dudukan sikat cukur; dusters furnitur; ekstraktor jus buah,
non-listrik; ember; ember anggur; ember batubara; ember batubara untuk keperluan rumah tangga; ember besi untuk
keperluan rumah tangga; ember bilas; ember cat; ember dari besi, untuk keperluan rumah tangga; ember es; ember kamar
mandi; ember logam; ember makan siang; ember pel; ember pel pemeras; ember pembilasan; ember plastik; ember plastik
untuk menyimpan mainan mandi; ember popok; ember sampah; ember sampanye; ember sauna; ember umpan; ember yang
dilengkapi alat pemeras pel; ember yang terbuat dari kain tenun; ember-ember; epergnes; epergnes dari logam mulia;
epergnes, bukan dari logam mulia; es batu yang dapat digunakan kembali; fiberglass, selain untuk insulasi atau penggunaan
tekstil; figur model [ornamen] terbuat dari china; figur model [ornamen] terbuat dari kaca; figur model [ornamen] terbuat dari
keramik; figur model [ornamen] terbuat dari porselen; figur model [ornamen] terbuat dari terra-cotta; filamen untuk membuat
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kuas; filter untuk digunakan dalam kotak kotoran kucing; fondues [peralatan memasak], non-listrik; frit [kaca tanah yang
digunakan dalam pembuatan kaca]; gagang sapu; gagang sapu dari kayu; gagang sapu dari logam; gagang sapu, bukan dari
logam; gagang tempat handuk; gantungan baju pengeringan; gantungan baju pengeringan yang dirancang khusus untuk
pakaian khusus; gantungan handuk kertas; garis cuci putar; garpu barbekyu; garpu dari kayu untuk memasak; garpu
memanggang marshmallow; garpu memasak; garpu memasak hotdog; garpu penyajian pasta; garpu saji; garpu ukiran; gelas;
gelas (wadah); gelas [kapal minum]; gelas [wadah minuman]; gelas [wadah]; gelas berbasis bubur kertas biodegradable; gelas
bir; gelas bir gandum; gelas collins; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas dari bahan organik (daun jati);
gelas dari bahan organik (pelepah pinang); gelas dari logam mulia; gelas dicat; gelas grappa; gelas isap; gelas kaca; gelas
kamar mandi; gelas kertas; gelas kertas atau plastik; gelas koktail; gelas kopi; gelas margarita; gelas martini; gelas minum;
gelas minum isi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; gelas minum yang dapat digunakan kembali dengan chip
cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; gelas minum yang dapat digunakan kembali dengan chip pintar bawaan
untuk pembayaran tanpa uang tunai; gelas minum yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; gelas minuman;
gelas minuman keras; gelas opal; gelas opaline; gelas pencampur [pengocok]; gelas pengaman setengah jadi; gelas pilsner;
gelas pint; gelas pintal; gelas plastik; gelas plat dipoles [produk setengah jadi]; gelas sake, bukan dari logam mulia; gelas
sampanye; gelas setengah jadi, kecuali kaca yang digunakan dalam bangunan; gelas sherry; gelas sikat gigi; gelas tangkai;
gelas teh; gelas tembakan; gelas tidak dikerjakan, kecuali gelas yang digunakan dalam bangunan; gelas wiski; gelas, bukan
dari logam mulia; gerabah; gerabah domestik dari insulasi panas; guci apoteker; guci dari logam mulia; guci kopi, non-listrik;
guci porselen; guci porselen untuk selai dan jeli; guci untuk memperlakukan hewan peliharaan; guci untuk penggunaan rumah
tangga; guci*; guci, bukan dari logam mulia; gudang garam; gudang garam dari logam mulia; gudang garam, bukan dari logam
mulia; gujeolpan [piring saji pernis sembilan bagian]; habitat semut dalam ruangan; habitat serangga dalam ruangan; hachi
[mangkuk saji gaya Jepang]; hewan model [ornamen] terbuat dari china; hewan model [ornamen] terbuat dari kaca; hewan
model [ornamen] terbuat dari keramik; hewan model [ornamen] terbuat dari porselen; hewan model [ornamen] terbuat dari
tembikar; hewan model [ornamen] terbuat dari terra-cotta; hidangan bunga rampai; hidangan permen; hidangan pie; hidangan
ramekin; hidangan siput; hidangan sundae; hot pad [trivets]; injector untuk keperluan kuliner; injektor daging; injektor
rendaman; instrumen pembersih, dioperasikan dengan tangan; irisan ikan [peralatan memasak]; jack boot; jari-jari gigi; jarum
penopang; jarum suntik bunga; jarum suntik icing; jarum suntik rumah kaca; jarum suntik taman; jarum suntik tanaman; jarum
suntik untuk keperluan kuliner; jarum suntik untuk menyiram bunga dan tanaman; jatuh pengering bola [peralatan rumah
tangga]; jeruji kaca, bukan untuk bangunan; jubako [Sarang kotak makanan Jepang]; juicer jeruk; kabaret [nampan]; kabaret
[nampan] dari logam mulia; kabaret [nampan], bukan dari logam mulia; kaca berbintik-bintik [produk setengah jadi]; kaca
bercahaya, bukan untuk bangunan; kaca berenamel, bukan untuk bangunan; kaca berlabel [produk setengah jadi]; kaca
berpola, bukan untuk bangunan; kaca bubuk untuk dekorasi; kaca datar laminasi, bukan untuk bangunan; kaca dekoratif,
bukan untuk bangunan; kaca dengan konduktor listrik halus; kaca ditekan; kaca jendela untuk kendaraan, belum selesai; kaca
lembaran berwarna, bukan untuk bangunan; kaca lembaran biasa, bukan untuk bangunan; kaca lembaran yang dimodifikasi,
bukan untuk bangunan; kaca patri dekoratif; kaca pelat halus [produk setengah jadi]; kaca pelat kabel, bukan untuk bangunan;
kaca pengaman, bukan untuk bangunan; kaca plat tanah [produk setengah jadi]; kaca tempered, bukan untuk bangunan; kaca
untuk jendela kendaraan [produk setengah jadi]; kaca untuk lampu sinyal atau lampu depan untuk kendaraan [produk
setengah jadi]; kaca untuk lampu sinyal lalu lintas [produk setengah jadi]; kaca yang belum dikerjakan untuk digunakan dalam
seni industri, laboratorium, medis, dan kimia; kaca yang sebagian dikerjakan, yaitu, ingot, tabung, batang, cakram, pelat, dan
cincin semuanya untuk keperluan industri umum; kaca, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, kecuali kaca bangunan;
kacamata halaman; kacamata highball; kacamata port; kacamata ramah; kacamata schnapps; kacamata vodka; kafilah air;
kain lap penghapus debu; kain lap piring; kain lap, kain penyeka dan kulit dari chamois, semua untuk keperluan membersihka;
kain microfiber untuk membersihkan; kain pel; kain pembersih [lap]; kain pembersih untuk kamar bersih; kain pemoles; kain
penutup peralatan rumah tangga dan dapur; kain setrika; kain spons untuk dibersihkan; kain untuk membersihkan; kain untuk
membersihkan botol bayi; kain untuk membersihkan debu dan untuk membersihkan; kain untuk membersihkan kacamata; kain
untuk membersihkan konektor serat optik; kain untuk membersihkan lensa kamera; kain untuk membersihkan senjata; kain
untuk memoles sepatu; kain untuk mengeringkan; kain untuk pembersih; kait tombol; kaleng penyiraman; kaleng popcorn,
kosong, untuk keperluan rumah tangga; kaleng susu; kancing kait; kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; kandang
untuk mengumpulkan serangga; kantin [labu]; kantong teh bersandar; kapal logam untuk membuat es dan minuman es; kapal
minum; kapal porselen domestik yang diinsulasi panas; kapal saus; kapal saus dari logam mulia; kapal uap makanan, non-
listrik; kapsul cappuccino isi ulang dari plastik; kapsul kakao isi ulang dari plastik; kapsul kopi barley isi ulang dari plastik;
kapsul kopi barley yang bisa di resuable dari plastik; kapsul kopi ginseng isi ulang plastik; kapsul kopi ginseng resuable dari
plastik; kapsul kopi isi ulang plastik; kapsul kopi resuable dari plastik; kapsul plastik cappuccino yang dapat direset; kapsul
plastik kakao yang bisa direset; kapsul teh isi ulang plastik; kapsul teh plastik; karpet garu; kartrid kaca untuk obat, kosong;
karya seni dari porselen, gerabah atau gelas; karya seni dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; karya seni dari
porselen, terakota atau kaca; karya seni terra-cotta; karya seni yang terbuat dari china; karya seni yang terbuat dari kaca;
karya seni yang terbuat dari keramik; karya seni yang terbuat dari kristal; karya seni yang terbuat dari porselen; karya seni
yang terbuat dari tembikar; kasing sumpit; kasing yang disesuaikan untuk peralatan kosmetik; kejang cuka; kendi anggur;
kendi bir; kendi dari logam mulia; kendi kecil; kendi krim; kendi sirup; kendi susu; kendi, bukan dari logam mulia; kepala pel;
kepala pengganti untuk sikat gigi listrik; kerah tetesan anggur disesuaikan secara khusus untuk digunakan di bagian atas botol
anggur untuk menghentikan tetesan; kerah tetesan untuk botol anggur; keramik untuk keperluan rumah tangga; keranjang
bambu untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja anyaman untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja
genggam plastik untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga; keranjang binatu;
keranjang bunga; keranjang cucian; keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; keranjang kawat untuk memanggang;
keranjang kertas bekas; keranjang pengukus; keranjang piknik yang dipasang, termasuk piring; keranjang roti rumah tangga;
keranjang roti untuk keperluan rumah tangga; keranjang sampah; keranjang tanaman; keranjang untuk keperluan rumah
tangga; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan dari logam; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan
dari logam mulia; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, dari logam; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, dari
logam mulia; keranjang, untuk penggunaan rumah tangga, dari papier mâché; kertas untuk memanggang; kerudung akuarium;
kerupuk kepiting; kerupuk lobster; kios jari gigi; kios jari untuk membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau
protesa gigi; kios jari untuk perawatan gigi atau mulut; kisi-kisi non-listrik [peralatan memasak]; kit perawatan gigi yang terdiri
dari sikat gigi dan benang; kolom piala porselen, keramik atau kaca; kontainer rumah tangga; kotak bento; kotak gula bukan
dari logam mulia; kotak jendela; kotak jendela terbuat dari batu; kotak jendela terbuat dari beton; kotak jendela terbuat dari
kayu; kotak jendela terbuat dari logam; kotak jendela yang terbuat dari plastik; kotak kaca dekoratif; kotak kotoran kucing;
kotak kue plastik untuk keperluan rumah tangga; kotak logam, untuk mengeluarkan handuk kertas; kotak makan siang; kotak
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makan siang dari kertas; kotak makan siang terisolasi termal; kotak makan siang yang terbuat dari logam; kotak makan siang
yang terbuat dari plastik; kotak pendingin portabel, non-listrik; kotak permen; kotak permen dari logam mulia; kotak permen,
bukan dari logam mulia; kotak pil [bukan untuk keperluan medis]; kotak pil dari logam mulia untuk penggunaan pribadi; kotak
pil untuk penggunaan pribadi; kotak pil, bukan dari logam mulia, untuk penggunaan pribadi; kotak resep [wadah rumah
tangga]; kotak rias yang terpasang; kotak sabun; kotak sampah otomatis untuk hewan peliharaan; kotak sampah untuk hewan
peliharaan; kotak sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; kotak sandwich; kotak terbuat dari kristal; kotak tisu; kotak
uang dari logam; kotak uang logam; kotak uang yang terbuat dari logam mulia; kotak uang, bukan dari logam; kotak uang,
bukan dari logam mulia; kotak untuk mengeluarkan handuk kertas; kotak untuk mengeluarkan handuk kertas, untuk keperluan
rumah tangga; kotak-kotak kaca; kotedai [papan setrika gaya Jepang]; kristal [gelas]; kuali; kuas *; kuas bibir; kuas file; kuas
kosmetik; kuas untuk digunakan dalam pewarnaan rambut; kuas untuk grooming golf menempatkan hijau; kuas, kecuali kuas
cat; kubah keju; kubah kue; kubah makanan; kubah penutup makanan terisolasi; kudeta [mangkuk]; kue topen dari tembikar;
kue toppers dari cina; kue toppers kristal; kulit chamois untuk dibersihkan; kulit kambing gunung untuk pembersih; kulit pizza;
kursi toilet untuk anak-anak; kurung sabun; kyusu [teko gaya Jepang]; kyusu [teko gaya Jepang] dari logam mulia; labu
terisolasi untuk keperluan rumah tangga; lantai vas dari tanah liat; lap bulu; lap debu; lap pembersih; lap pembersih dari bahan
tekstil; lap pembersih untuk peralatan makan; lap pembersih untuk sekali pakai; lap sintetis chamois; layanan [piring] dari
logam mulia; layanan [piring], bukan dari logam mulia; layanan kopi [peralatan makan]; layanan kopi dari logam mulia; layanan
kopi, bukan dari logam mulia; layanan teh dari logam mulia; layanan teh, bukan dari logam mulia; layar percikan untuk
penggunaan dapur; lem-pot; lembar kue; lengan isolasi untuk memegang botol; lengan isolasi untuk memegang gelas
minuman; lengan isolasi untuk memegang kaleng minuman; lengan pengupas bawang putih non-listrik; lilin dengan
perlindungan angin; limbah kapas untuk dibersihkan; liner disesuaikan untuk kotak kotoran hewan peliharaan; loyang dari
logam biasa; loyang kue; loyang panggang; loyang untuk memanggang; majolika; mandi burung tidak menjadi struktur; mandi
burung, bukan menjadi struktur; mandi caddies; mandi gigitiruan; mangers untuk domba; mangers untuk kuda; mangers untuk
sapi; mangkok kertas untuk memanggang; mangkuk [baskom]; mangkuk air untuk hewan peliharaan; mangkuk berbasis pulp
kertas biodegradable; mangkuk biodegradable; mangkuk buah; mangkuk buah dari kaca; mangkuk bunga; mangkuk bunga
dari logam mulia; mangkuk bunga, bukan dari logam mulia; mangkuk cukur; mangkuk dangkal; mangkuk dari bahan organik
(daun jati); mangkuk dari logam mulia; mangkuk getah; mangkuk gula; mangkuk gula dari logam mulia; mangkuk gula, bukan
dari logam mulia; mangkuk ikan mas; mangkuk jari; mangkuk kaca; mangkuk kaca ikan mas; mangkuk keramik; mangkuk
kompos; mangkuk minum hewan peliharaan; mangkuk plastik; mangkuk saji; mangkuk salad; mangkuk salad dari logam
mulia; mangkuk salad, bukan dari logam mulia; mangkuk sekali pakai; mangkuk sepele; mangkuk sup; mangkuk sup dari
logam mulia; mangkuk sup, bukan dari logam mulia; mangkuk untuk digunakan dalam pewarnaan rambut; mangkuk untuk
hewan peliharaan; mangkuk untuk mencampur bahan makanan; mangkuk yang terbuat dari kertas; mangkuk, bukan dari
logam mulia; manik-manik kaca padat untuk digunakan sebagai pengisi senyawa plastik dan karet; manik-manik penggiling
keramik untuk digunakan dalam penggilingan basah; manik-manik penggilingan kaca untuk digunakan dalam penggilingan
basah; mashers makanan; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari cina; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari kaca;
meja centrepieces [ornamen] terbuat dari keramik; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari porselen; meja makan burung;
meja putar untuk menghidangkan makanan; memasak kantong mesh, selain untuk microwave; memberi makan dan minum
mangkuk; memberi makan palung logam untuk ternak; memberi makan palung untuk babi; memberi makan palung untuk
ternak; membersihkan kapas; membersihkan sarung tangan dari kain; membersihkan sisir; membersihkan spons;
membersihkan swab untuk keperluan rumah tangga; membilas mangkuk; membungkus dengan isolasi termal untuk kaleng
agar isinya tetap panas atau dingin; memeras botol; memeras botol, kosongkan; menanam mangkuk; menanam tenda yang
sedang tumbuh; mencuci tas menjadi wadah rias, pas; mencuci tas, pas, untuk membawa perlengkapan mandi; mendorong
sapu; mendukung panggangan; menggosok spons; menorah; menuang dan menuangkan semburan untuk keperluan rumah
tangga; menuangkan cerat untuk keperluan rumah tangga; menuangkan semburan; menumbuhkan tenda; menyimpan guci;
mesin mie, dioperasikan dengan tangan; mesin pemotong daging, untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; minum coaster,
bukan dari kertas atau tekstil; minum coaster, selain dari kertas atau tekstil; minum dispenser jerami; minum gelas dari logam
mulia; minum gelas, bukan dari logam mulia; minum palung; minum palung untuk babi; minum palung untuk hewan; minum
palung untuk ternak; minum palung untuk unggas; minum stein; minum tanduk; minuman keras; mixer dapur, non-listrik; mixer
makanan, non-listrik; mixer makanan, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; mobil model skala [ornamen] dari cina; mobil
model skala [ornamen] dari gerabah; mobil model skala [ornamen] dari kaca; mobil model skala [ornamen] dari keramik; mobil
model skala [ornamen] dari porselen; mobil model skala [ornamen] dari terra-cotta; model [ornamen] terbuat dari china; model
[ornamen] terbuat dari kaca; model [ornamen] terbuat dari keramik; model [ornamen] terbuat dari porselen; model [ornamen]
terbuat dari tembikar; model [ornamen] terbuat dari terra-cotta; model kendaraan [ornamen] terbuat dari china; model
kendaraan [ornamen] terbuat dari kaca; model kendaraan [ornamen] terbuat dari keramik; model kendaraan [ornamen] terbuat
dari porselen; model kendaraan [ornamen] terbuat dari tembikar; model kendaraan [ornamen] terbuat dari terra-cotta; model
mobil [ornamen] terbuat dari china; model mobil [ornamen] terbuat dari kaca; model mobil [ornamen] terbuat dari keramik;
model mobil [ornamen] terbuat dari porselen; model mobil [ornamen] terbuat dari tembikar; model mobil [ornamen] terbuat dari
terra-cotta; model mobil miniatur [ornamen] dari china; model mobil miniatur [ornamen] dari gerabah; model mobil miniatur
[ornamen] dari kaca; model mobil miniatur [ornamen] dari keramik; model mobil miniatur [ornamen] dari porselen; model mobil
miniatur [ornamen] dari terra-cotta; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari china; model pesawat terbang [ornamen]
terbuat dari kaca; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari keramik; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari
porselen; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari tembikar; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari terra-cotta;
model skala [ornamen] dari cina; model skala [ornamen] dari kaca; model skala [ornamen] dari keramik; model skala
[ornamen] gerabah; model skala [ornamen] porselen; model skala [ornamen] terakota; mortir dan alu kayu; mortir kayu; mortir
kayu untuk penggunaan dapur; mortir untuk penggunaan dapur; mosaik kaca dan ubin keramik, bukan untuk bangunan;
mosaik kaca, bukan untuk bangunan; mozaik dari ubin gelas dan keramik, bukan untuk konstruksi; muddlers buah; mug; mug
cina; mug dari logam mulia; mug dengan tutup untuk perjalanan; mug keramik; mug minum pintar; mug minum pintar dengan
chip pintar bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; mug minum pintar dengan chip pintar bawaan untuk pembayaran tanpa
uang tunai; mug perjalanan kopi; mug perjalanan terisolasi; mug plastik; mug porselen; mug tembikar; mug terisolasi; mug
yang dapat digunakan kembali; mug, bukan dari logam mulia; mural mosaik kaca; mural ubin mosaik kaca; nampan
biodegradable untuk keperluan rumah tangga; nampan budidaya bunga dan tanaman; nampan makan; nampan remah;
nampan saji dari logam mulia; nampan saji sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; nampan saji terbuat dari rotan;
nampan saji, bukan dari logam mulia; nampan untuk digunakan dalam polishing kuku; nampan untuk memanggang; nozel
plastik untuk kaleng penyiraman logam; nozel semprot plastik untuk penyiraman selang; nozel untuk kaleng penyiraman; nozel
untuk menyiram selang; nozel untuk selang sprinkler; ornamen [patung] terbuat dari kaca; ornamen [patung] terbuat dari
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keramik; ornamen [patung] terbuat dari kristal; ornamen [patung] terbuat dari porselen; ornamen [patung] terbuat dari tembikar;
ornamen [patung] yang terbuat dari porselen; ornamen [patung] yang terbuat dari terra-cotta; ornamen akuarium dari porselen;
ornamen berbentuk miniatur yang terbuat dari keramik; ornamen berbentuk miniatur yang terbuat dari porselen; ornamen cina;
ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari kaca; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari tembikar; ornamen dalam
bentuk mini yang terbuat dari terakota; ornamen dalam bentuk miniatur dari gerabah; ornamen kaca; ornamen keramik;
ornamen kristal; ornamen liburan dari keramik, selain ornamen pohon; ornamen liburan dari porselen, selain ornamen pohon;
ornamen porselen; ornamen yang terbuat dari cina; ornamen yang terbuat dari kaca; ornamen yang terbuat dari keramik;
ornamen yang terbuat dari kristal; ornamen yang terbuat dari porselen; ornamen yang terbuat dari tembikar; ornamen yang
terbuat dari terra-cotta; pabrik garam, dioperasikan dengan tangan; pabrik rempah, dioperasikan dengan tangan; paket dingin
untuk makanan dan minuman dingin; paket hidrasi yang terdiri dari reservoir fluida dan tabung pengiriman; pala pala; palung
makan; palung makanan untuk unggas; palung untuk hewan; panci; panci asparagus; panci bergagang; panci bertekanan uap;
panci broiler; panci dan wajan masak, non-listrik; panci dan wajan portabel untuk berkemah; panci dan wajan untuk masak;
panci dari timah; panci kaca; panci logam untuk ternak; panci masak; panci masak logam; panci masak, fondue set, peralatan
pemanggang dan ceret non-listrik; panci masak, non-listrik; panci menetes; panci mentega; panci muffin; panci pai; panci
panas, tidak dipanaskan dengan listrik; panci pancake; panci panggang; panci panggangan; panci pasta; panci penggorengan;
panci portabel dari kaleng timah; panci portabel dari kaleng timah untuk memasak nasi; panci rebus; panci susu; panci
tembikar; panci tumis; panci untuk digunakan dengan kompor induksi; panci wajan; panggangan [peralatan memasak]; papan
cuci; papan kaca; papan kaca atau keramik tegak lurus; papan kayu bakar; papan keju; papan kue; papan merek dari porselen
atau kaca; papan nama dari porselen; papan nama dari porselen atau kaca; papan pengering untuk kimono; papan roti; papan
setrika; papan ukiran; parut keju; parut keju untuk keperluan rumah tangga; parut untuk penggunaan dapur; pas liner untuk
ember es; pasak pakaian; paten; paten logam mulia; paten, bukan dari logam mulia; patung Cina; patung cina; patung dari
vinil; patung desktop dari porselen, keramik, gerabah atau kaca; patung gerabah; patung hias yang terbuat dari porselen;
patung kaca; patung kecil (arca kecil) dari porselen; patung keramik; patung kristal; patung kristal, porselen, keramik, terra
cotta, gerabah, gelas atau porselen; patung porselen; patung porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; patung religi
dari porselen, keramik, gerabah atau gelas; patung tembikar; patung terra-cotta; patung, patung dan karya seni dari porselen,
keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; patung-patung [patung] dari porselen, terra-cotta atau kaca; patung-patung cina;
patung-patung fiberglass; patung-patung kaca; patung-patung kaca patri; patung-patung keramik; patung-patung kristal;
patung-patung porselen; patung-patung porselen, keramik, gerabah atau kaca; patung-patung porselen, keramik, gerabah,
terra-cotta atau kaca; patung-patung porselen, terakota atau kaca; patung-patung terra cotta; pecah belah; pegangan cangkir;
pegangan dan ujung untuk sikat gigi interdental; pegangan lengan isolasi untuk botol; pekebun [pot]; pelindung jari silikon yang
dapat digunakan kembali untuk menangani popok kain kotor; pemanas untuk botol susu, bukan listrik; pembakar dupa;
pembakar parfum; pembersih interdental; pembersih karpet, non-listrik; pembuat es krim, selain pendingin sendiri; pembuat
kopi gaya plunger, non-listrik; pembuat kopi tetes, non-listrik; pembuat makanan; pembuat pasta non-listrik untuk keperluan
rumah tangga; pembuat pasta, dioperasikan dengan tangan; pembuat teh; pembuat teh dari logam mulia; pembuat teh, bukan
dari logam mulia; pembuka anggur; pembuka botol; pembuka botol, listrik; pembuka botol, listrik dan non-listrik; pembuka
botol, non-listrik; pemburu ikan; pemburu telur; pemecah kacang; pemecah kacang dari logam mulia; pemecah kacang, bukan
dari logam mulia; pemegang botol ritsleting neoprene; pemegang bunga; pemegang gelas sikat gigi; pemegang jagung;
pemegang kaca kamar mandi; pemegang kartu menu; pemegang kartu tempat; pemegang meja untuk handuk kertas;
pemegang minuman dari busa (sekat penahan panas); pemegang sedotan; pemegang serbet dari logam mulia; pemegang
serbet meja; pemegang serbet, bukan dari logam mulia; pemegang sikat toilet; pemegang spons; pemegang tanaman;
pemegang tangkai; pemegang taplak meja; pemegang tusuk gigi; pemegang tusuk gigi dari logam mulia; pemegang tusuk
gigi, bukan dari logam mulia; pemegang untuk bunga dan tanaman [merangkai bunga]; pemegang untuk kantong plastik,
untuk keperluan rumah tangga; pemegang untuk setrika rumah tangga; pemegang untuk talenan; pemeras buah, non-listrik;
pemeras jeruk; pemeras jus; pemeras jus, non-listrik; pemeras lemon; pemeras pel; pemintal salad; pemisah bulu mata;
pemisah kaki busa untuk digunakan dalam pedikur; pemisah kuning telur; pemisah telur, non-listrik, untuk keperluan rumah
tangga; pemotong cookie [biskuit]; pemotong fondant; pemotong kue; pemotong pasta gusi; pemukul lalat; penanak nasi untuk
digunakan dalam oven microwave; penapis untuk keperluan dapur; pencakar gatal; pencakar kulit kepala; pencakar panci dan
wajan; pencakar panggangan [artikel pembersih]; pencakar untuk keperluan rumah tangga; pencapit makanan; pendingin
[ember es]; pendingin anggur, non-listrik; pendingin kaviar [piring]; pendingin mentega; pendingin minuman portabel tidak
menggunakan listrik; pendingin minuman portabel, non-listrik; pendingin portable, bukan listrik; pendorong kopi; pendorong
toilet; penekan bawang putih [peralatan dapur]; penekan bawang putih yang dioperasikan dengan tangan [peralatan dapur];
penekan cookie; pengabut parfum, kosong; pengaduk koktail; pengaduk kopi; pengaduk minuman; pengaduk plastik daur
ulang untuk minuman; pengaduk plastik sekali pakai untuk minuman; pengaduk plastik yang dapat digunakan kembali untuk
minuman; pengayak [peralatan rumah tangga]; pengayak tepung; pengayak untuk penggunaan dapur; pengepres buah, non-
listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggaruk punggung; penggiling daging, dioperasikan dengan tangan; penggiling
daging, non-listrik; penggiling kopi, dioperasikan dengan tangan; penggiling kopi, non-listrik; penggiling lada, dioperasikan
dengan tangan; penggiling makanan, dioperasikan dengan tangan; penggiling untuk keperluan rumah tangga, dioperasikan
dengan tangan; penggiling, [peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan; penggiling, non-listrik, untuk keperluan rumah
tangga; penggorengan dalam, non-listrik; penggosok kulit; penggosok panci; penggosok panci dari logam; penggulung sushi;
penghancur es, non-listrik; penghancur untuk penggunaan dapur, non-listrik; penghancur, non-listrik, untuk keperluan rumah
tangga; penghangat lilin, listrik dan non-listrik; penghilang serat listrik; penghilang serat non-listrik; penghilang serat yang
dioperasikan dengan baterai; penghilang serat, listrik atau non-listrik; pengisi daya [alat makan]; pengocok bumbu; pengocok
karpet [instrumen tangan]; pengocok karpet menjadi instrumen tangan; pengocok karpet, bukan mesin; pengocok koktail;
pengocok telur, non-listrik; pengocok, non-listrik; pengukir bertumpu; pengumpan burung; pengumpan hewan kecil;
pengumpan hewan non-mekanis; pengumpan hewan peliharaan elektronik; pengumpan hewan peliharaan yang diaktifkan
hewan; pengumpan hewan yang diaktifkan hewan; pengumpan ternak yang diaktifkan hewan; pengupas bawang putih non-
listrik; penjepit es; penjepit gula; penjepit salad; penjepit sayur; penjepit siput; penjepit spageti; penuang anggur; penutup
hidangan; penutup jari untuk membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; penutup keju-piring;
penutup kotak tisu; penutup kotak tisu dari kain; penutup kotak tisu dari keramik; penutup kotak tisu dari tekstil; penutup
makanan; penutup makanan silikon dapat digunakan kembali; penutup makanan silikon dapat digunakan kembali untuk
mangkuk, panci, wajan dan cangkir; penutup papan setrika, berbentuk; penutup piring mentega; penutup wadah tempat
sampah; penutup, bukan dari kertas, untuk pot bunga; penutupan untuk tutup pot; penyangga botol; penyangga kue;
penyanggah handuk; penyanggah handuk pada kamar mandi; penyapu karpet; penyapu karpet, non-listrik; penyapu remah;
penyapu untuk hidangan; penyapu untuk keperluan rumah tangga; penyaring kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari
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pembuat kopi non-listrik; penyaring kopi, non-listrik; penyemir sepatu sepon; penyemprot untuk membersihkan gusi dan gigi;
penyortir binatu untuk keperluan rumah tangga; perahu saus, bukan dari logam mulia; peralatan (alat makan); peralatan dan
barang-barang berongga non logam, termasuk botol air, ketel non elektrik, peralatan pembawa air untuk berkemah dan piknik
serta nampan piknik dari logam; peralatan dan mesin pemoles, untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; peralatan dan
wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan dapur; peralatan
dapur dari logam mulia; peralatan dapur, bukan dari logam mulia; peralatan kosmetik; peralatan kosmetik dan toilet; peralatan
kosmetik dan toilet serta perlengkapan kamar mandi; peralatan kue; peralatan makan; peralatan makan hewan peliharaan;
peralatan makan keramik; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam
mulia; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan untuk
di meja, peralatan masak dan wadah; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan
makan, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan sendok; peralatan masak
[panci dan wajan]; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan masak untuk
digunakan dalam oven microwave; peralatan memasak, non-listrik; peralatan minum; peralatan oven; peralatan pembersih
yang dioperasikan secara manual; peralatan pemoles lilin, non-listrik, untuk sepatu; peralatan penghalau bau untuk keperluan
pribadi; peralatan penyaluran dan dispenser; peralatan rumah tangga; peralatan rumah tangga dan dapur; peralatan rumah
tangga dari logam mulia; peralatan rumah tangga, bukan dari logam mulia; peralatan toilet; peralatan untuk barbekyu, yaitu,
garpu, penjepit, pemutar; peralatan untuk keperluan kosmetik; peralatan untuk keperluan rumah tangga; peralatan untuk
menghilangkan make-up; peralatan untuk menghilangkan make-up, listrik; peralatan untuk menghilangkan make-up, non-
listrik; perangkap serangga; perangkap terbang; perangkap tikus; perangkat listrik untuk menarik dan membunuh serangga;
perangkat pembersih wajah kosmetik; perangkat pengusir tikus elektronik ultrasonik; perangkat penyiraman; perangko kue;
peredam asap untuk keperluan rumah tangga; perkakas dan wadah dan dispenser untuk rumah tangga, dapur, kosmetik atau
wewangian (bukan dari logam mulia atau dilapisi dengannya); perkakas pegangan untuk kumparan yang mengandung
substansi-substansi pembasmi serangga; perkakas-perkakas dan alat-alat untuk membersihkan; perkakas-perkakas kecil dan
wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepihan logam
mulia); perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam
mulia atau bukan dari sepuhan logam mulia); perkakas-perkakas pemanggang roti (tanpa listrik); perkolator kopi, non-listrik;
peti es portabel, non-listrik, untuk makanan dan minuman; piala; piala kaca; piala keramik; piala logam mulia; piala porselen;
piala porselen, keramik atau kaca; piala yang terbuat dari porselen, keramik atau kaca; piala, bukan dari logam mulia; pick gigi
untuk penggunaan pribadi; pilihan koktail; pipet pencicip anggur; piring; piring berbasis bubur kertas biodegradable; piring
biodegradable; piring dari bahan organik (pelepah pinang); piring dari logam mulia; piring dekoratif; piring hidangan gratin;
piring hidangan untuk penyajian; piring kaca; piring kaca [bahan baku]; piring kaca berpola, bukan untuk bangunan; piring
keramik [peralatan makan]; piring keramik untuk memanggang; piring kertas; piring kompos; piring kue; piring lilin pilar; piring
makan hewan peliharaan; piring makanan penutup; piring meja; piring meja dari logam mulia; piring meja kertas; piring meja
sekali pakai; piring meja, bukan dari logam mulia; piring memanggang; piring mentega; piring peringatan; piring plastik; piring
sabun; piring sabun yang terpasang di dinding; piring saji; piring sayuran; piring tahan microwave; piring tahan oven; piring teh;
piring untuk digunakan dalam oven microwave; piring untuk hidangan; piring untuk hors d'oeuvres; piring untuk mencegah
susu mendidih; piring untuk minyak aromatik yang menyebar; piring untuk pot bunga; piring yang aman untuk dicuci; piring,
bukan dari logam mulia; piring, mangkuk dan gelas berbasis pulp yang dapat terurai secara hayati; piring-piring melayani
berjenjang; piring-piring saji dari logam mulia; piring-piring saji, bukan dari logam mulia; pispot; pispot untuk anak-anak; pispot
untuk anjing; pita gigi; pitter ceri yang dioperasikan dengan tangan; plak dari porselen, keramik, gerabah atau kaca; plak
dinding terbuat dari kaca; plak dinding terbuat dari kristal; plak dinding terbuat dari porselen; plak dinding terbuat dari tembikar;
plak dinding terbuat dari terra cotta; plat kaca untuk jendela mobil [produk setengah jadi]; plug-in diffusers untuk penolak
nyamuk; plunger untuk membersihkan saluran yang tersumbat; poci teh berdiri; pohon boot; pohon mug; pohon sepatu;
pompa vakum untuk botol anggur; porselen-porselen dan barang-barang tembikar; pot; pot bunga; pot bunga porselen; pot
cukur; pot fondue, non-listrik; pot keramik; pot kopi non- listrik, bukan dari logam mulia; pot lada; pot lada dari logam mulia; pot
lada, bukan dari logam mulia; pot memasak couscous, non-listrik; pot moka, non-listrik; pot mustard; pot pot [trivets]; pot
tanah; pot tanaman hidroponik untuk berkebun di rumah; pot untuk memasak nasi, bukan listrik; pot yang terbuat dari tanah
liat; pressure cooker, non-listrik; prisma kristal dekoratif; puff bedak; rak bumbu; rak handuk [perlengkapan kamar mandi]; rak
mandi plastik [caddies]; rak oven-ke-meja; rak pendingin; rak pendingin untuk barang yang dipanggang; rak pengeringan baju;
rak pengeringan piring; rak pengeringan untuk binatu; rak roti panggang; raket nyamuk; rambut anjing rakun untuk sikat;
rambut ternak untuk sikat; rambut untuk kuas; rantang; reamers jeruk; reed diffusers menjadi perangkat untuk menyebar
parfum, dijual kosong; rel dan cincin handuk; rel dan lingkaran untuk handuk; rel handuk; rel handuk dari logam mulia; rel
handuk, bukan dari logam mulia; ricers kentang; rol fondant; rol serat; rolling pin untuk penggunaan dapur; rolling pin,
domestik; rotary parut keju; rotary parut keju, non-listrik; roving serat kaca, selain untuk penggunaan tekstil; sabut gosok; sabut
gosok untuk keperluan rumah tangga; salib dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca, selain perhiasan;
samovars, non-listrik; sandal pengelupasan; sandaran sendok; sangkar burung; sangkar burung untuk unggas domestik; sapu;
sapu bulu; sapu dalam ruangan; sapu keras; sapu lembut; sapu luar ruangan; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan
anggur; saringan logam mulia; saringan teh; saringan teh dari logam mulia; saringan teh, bukan dari logam mulia; saringan
untuk keperluan rumah tangga; saringan untuk penggunaan dapur; saringan, bukan dari logam mulia; sarung pelindung
terisolasi untuk cangkir minuman; sarung pelindung terisolasi untuk kaleng minuman; sarung tangan abrasif untuk menggosok
badan; sarung tangan abrasif untuk menggosok sayuran; sarung tangan abrasif untuk menggosok tubuh; sarung tangan
berkebun; sarung tangan cuci mobil; sarung tangan debu; sarung tangan grooming kucing; sarung tangan hewan; sarung
tangan karet sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan
lateks untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril
untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan oven; sarung tangan pemoles; sarung tangan pencuci piring; sarung tangan
pengelupasan; sarung tangan perawatan anjing; sarung tangan perawatan hewan peliharaan; sarung tangan perawatan kuda;
sarung tangan plastik sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan plastik untuk keperluan rumah tangga;
sarung tangan rumah tangga untuk keperluan pembersihan; sarung tangan rumah tangga untuk penggunaan umum; sarung
tangan sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan untuk di dapur; sarung tangan untuk keperluan rumah
tangga; sarung tangan untuk memoles sepatu; sarung tangan untuk penggunaan rumah tangga; sarung-sarung tangan untuk
memanggang makanan/daging; saus madu; schooners [barang pecah belah]; sconce dinding non-listrik [tempat lilin]; scuttles
batubara; sedotan; sedotan kertas; sedotan untuk cuias [bejana minum] untuk yerba maté; sedotan untuk minum; sekat
penahan panas untuk memegang kaleng minuman; selai mentega; semprotan nozel untuk selang taman; sendok batubara
untuk keperluan rumah tangga; sendok beras untuk keperluan rumah tangga; sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok biji-
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bijian untuk keperluan rumah tangga; sendok es; sendok es [barware]; sendok es krim; sendok gula untuk keperluan rumah
tangga; sendok ikan untuk keperluan rumah tangga; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok kopi untuk keperluan rumah
tangga; sendok makanan anjing untuk keperluan rumah tangga; sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok pupuk untuk
keperluan rumah tangga; sendok saji; sendok saji sekali pakai; sendok sayur [peralatan meja makan]; sendok sepatu; sendok
tepung untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk menyajikan anggur; sendok
untuk pembuangan limbah hewan peliharaan untuk keperluan rumah tangga; sepon; sepon penyemir sepatu dan kain; serat
kaca untuk plastik penguat; serat kaca, selain untuk penggunaan tekstil; serat silika vitreous, selain untuk penggunaan tekstil;
serat sintetis untuk kuas; serbet untuk mencuci piring; seruling sampanye; server kopi, non-listrik; server kopi, non-listrik,
bukan dari logam mulia; server kopi, non-listrik, dari logam mulia; server kue; server makanan berjenjang; server pie;
servingware [kapal] untuk menyajikan minuman; servingware [piring] untuk menyajikan makanan; set demitasse terdiri dari
cangkir dan piring; set krim dan gula; set minuman keras; set minyak dan cuka yang kejam, kosong; set mug; set panci masak;
set pecah belah; set rempah-rempah; set sikat toilet; set teh; set wadah bulat atau silinder; setrika celana panjang, listrik;
setrika celana, non-listrik; setrika wafel, bukan listrik; shamoji [Sendok gaya Jepang untuk nasi]; shower caddies; sifon soda;
sikat; sikat alis; sikat aplikasi warna rambut; sikat bak mandi; sikat botol; sikat bulu mata; sikat bulu mata, sisir dan pemisah;
sikat cuci; sikat cuci tahan asam yang digunakan untuk aplikasi asam ke kendaraan untuk tujuan pembersihan; sikat cukur;
sikat cukur dari rambut luak; sikat debu; sikat eksfoliasi listrik; sikat eksfoliasi yang dioperasikan dengan baterai; sikat gigi;
sikat gigi elektrik; sikat gigi interdental; sikat gigi manual; sikat gigi untuk anak-anak; sikat gigi untuk bayi; sikat gigi untuk
hewan; sikat gigi yang dioperasikan dengan baterai,; sikat gigi yang dioperasikan dengan listrik; sikat gigi, listrik atau non-
listrik; sikat gigi, non-listrik; sikat gigitiruan; sikat gosok; sikat hewan peliharaan, listrik; sikat jamur; sikat kaca lampu; sikat
kawat, bukan bagian dari mesin; sikat kawat, kecuali bagian mesin; sikat kuda; sikat kuda kawat; sikat kue; sikat kuku; sikat
lantai; sikat lilin ski; sikat listrik, kecuali bagian dari mesin; sikat mandi; sikat olesi; sikat pakaian; sikat pastry; sikat pembersih
pot; sikat pembersih wajah; sikat pencuci piring; sikat pengelupasan; sikat penggosok kapal; sikat penghitam; sikat perapian;
sikat piring bisbol; sikat rambut; sikat rambut listrik; sikat rambut listrik berputar; sikat rambut udara panas; sikat rambut yang
dipanaskan dengan listrik; sikat remah; sikat rias; sikat sayur; sikat sepatu; sikat serat; sikat surai; sikat toilet; sikat toilet dan
wadahnya; sikat udara panas listrik; sikat untuk alas kaki; sikat untuk antar gigi; sikat untuk celak mata; sikat untuk digunakan
dengan lilin ski dan snowboard; sikat untuk digunakan pada kulit pohon; sikat untuk hewan peliharaan; sikat untuk hewan
peliharaan rumah tangga; sikat untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk kuda perawatan; sikat untuk lantai parket; sikat
untuk meja biliar; sikat untuk membersihkan alat musik; sikat untuk membersihkan gigi dan gusi; sikat untuk membersihkan
instrumen medis; sikat untuk membersihkan komponen sepeda; sikat untuk membersihkan lensa kamera; sikat untuk
membersihkan peralatan golf; sikat untuk membersihkan peralatan olahraga; sikat untuk membersihkan roda mobil; sikat
untuk membersihkan tangki dan wadah; sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk mengolesi
daging; sikat untuk merawat hewan; sikat untuk merawat hewan peliharaan; sikat untuk pipa; sikat untuk waxing ski dan papan
seluncur; sikat wallpaper; silika leburan [kuarsa], setengah dikerjakan, untuk digunakan dalam pembuatan; silika leburan
[produk setengah jadi], selain untuk bangunan; silika leburan, semi-dikerjakan, untuk digunakan dalam pembuatan; sinder
cinder [peralatan rumah tangga]; singkatan dari piring; singkatan kejam dari logam mulia, untuk minyak atau cuka; singkatan
mandi bayi portabel; singkatan pot kopi; sisa wol untuk membersihkan; sisir; sisir bergigi besar untuk rambut; sisir bulu mata;
sisir dan spons; sisir kuda; sisir kumis; sisir listrik; sisir non-listrik; sisir rambut; sisir rambut, listrik; sisir untuk hewan; sisir untuk
hewan peliharaan; sisir untuk menyisir rambut ke belakang; skimmer untuk penggunaan dapur; snifter; snifter brendi; souvenir
datar; spatula kosmetik; spatula kosmetik untuk digunakan dengan sediaan obat menghilangkan rambut; spatula untuk
menerapkan lilin panas [persiapan obat menghilangkan rambut]; spatula untuk menerapkan lilin panas untuk menghilangkan
rambut; spatula untuk penggunaan dapur; spon mandi; spons abrasif untuk menggosok kulit; spons dapur; spons jala terbuat
dari nilon untuk membersihkan tubuh; spons jala untuk menggosok tubuh; spons kosmetik; spons laut alami; spons loofah;
spons lulur; spons make-up; spons mandi; spons mikrodermabrasi untuk penggunaan kosmetik; spons pel; spons pembersih
wajah; spons pijat; spons toilet; spons tubuh; spons untuk memakai bedak; spons untuk menerapkan atau menghapus make-
up; spons untuk menerapkan make-up; spons untuk menghapus make-up; spons untuk pembersih dan rumah tangga; spons
wajah untuk merias wajah; stand kue berjenjang; standar-standar (dudukan) garpu; stasiun umpan, kosong, untuk memberi
makan rodentisida kepada tikus; stoples bola kapas; stoples dan piring untuk lilin; stoples kaca [carboys]; stoples kaca
pengawet makanan; stoples kaca penyimpanan; stoples kaca untuk selai dan jeli; stoples kue; stoples lilin [pemegang]; stoples
penyimpanan; stoples permen; stoples rempah-rempah; stoples rempah-rempah porselen; stoples terisolasi; stoples untuk
memasak minyak, kosong; sumbat botol kaca; sumbat botol vakum khusus disesuaikan untuk digunakan dengan botol anggur;
sumbat gelas; sumpit; sumpit sekali pakai; suncatcher terbuat dari kaca; sup tureens; suribachi [mortir gerabah gaya Jepang];
surikogi [alu kayu gaya Jepang]; susun susu, dioperasikan dengan tangan; susun susu, non-listrik; table centrepieces
[ornamen] terbuat dari tembikar; table centrepieces [ornamen] terbuat dari terra-cotta; tabung gelas untuk keperluan rumah
tangga; tabung gelas untuk menyimpan rempah-rempah; tabung kaca untuk digunakan dalam membuat tanda-tanda; tag
decanter; tajines, non-listrik; talenan; talenan bambu; talenan dari balok kayu [peralatan]; talenan dari kayu; talenan dari
plastik; talenan kayu untuk penggunaan dapur; talenan untuk dapur; tandu kemeja; tandu pakaian; tangki air untuk ikan hidup
[indoor aquaria]; tangki akuarium dalam ruangan; tankard bir; tankard, bukan dari logam mulia; tankards; tankards dari logam
mulia; taplak gabus; taplak meja dari bambu; taplak meja dari karet; taplak meja dari kayu; taplak meja dari kulit; taplak meja
dari logam; taplak meja dari logam biasa; taplak meja dari logam mulia; taplak meja, bukan dari kertas atau tekstil; taplak
plastik tidak menjadi pengganti tekstil; tar-brush, sudah lama ditangani; tas berisolasi panas untuk makanan atau minuman;
tas bota; tas dekorasi manisan [tas kue]; tas isotermik; tas jinjing terisolasi termal untuk makanan atau minuman; tas kain tipis
untuk digunakan dalam memasak; tas kosmetik [yang telah terpasang]; tas makan siang terisolasi; tas makan siang terisolasi
dari tekstil; tas terisolasi termal untuk makanan atau minuman; tas terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk keperluan
rumah tangga; tas terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk penggunaan domestik; tas toilet terpasang; tatakan gelas;
tatakan gelas anggur dari logam; tatakan gelas anggur dari logam biasa; tatakan gelas anggur dari logam mulia; tatakan gelas
anggur dari plastik tidak menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas dari bambu; tatakan gelas dari keramik; tatakan gelas dari
logam; tatakan gelas karet; tatakan gelas, bukan dari kertas atau tekstil; tatakan untuk memanggang; teh caddies dari logam
mulia; teh caddies, bukan dari logam mulia; teko; teko air; teko besar; teko dari logam mulia; teko kopi, non-listrik; teko kopi,
non-listrik, bukan dari logam mulia; teko kopi, non-listrik, dari logam mulia; teko non-listrik; teko, bukan dari logam mulia; telur
porselen; telur sarang, buatan; tembikar; tempat  sikat gigi; tempat (shakers) garam; tempat (shakers) garam dan merica;
tempat bedak dijual kosong; tempat bedak kosmetik; tempat cuci untuk keperluan rumah tangga; tempat gelas; tempat
gulungan tisu dapur; tempat kertas toilet dikamar kecil; tempat kotak jus; tempat kotak jus dari plastik; tempat kue; tempat lilin;
tempat lilin dari kaca; tempat lilin dari logam mulia; tempat lilin lilin; tempat lilin, bukan listrik, bukan dari logam mulia; tempat
lilin, bukan listrik, dari logam mulia; tempat lilin, non-listrik; tempat mandi bayi, dapat dipindah; tempat mandi burung *; tempat
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menaruh kue bertingkat; tempat menyimpan binatu; tempat pot; tempat roti; tempat sabun; tempat sampah; tempat sampah
daur ulang, bukan dari logam, untuk keperluan rumah tangga; tempat sampah untuk keperluan rumah tangga; tempat serbet;
tempat sumpit; tempat telur plastik untuk keperluan rumah tangga; tempat tissue; tempat tusuk gigi; tempat untuk roti;
tempatkan tikar kayu; terakota (campuran tanah liat dan pasir) atau gelas; terarium dalam ruangan [penanaman tanaman];
terarium dalam ruangan [vivarium]; terarium dalam ruangan untuk hewan atau serangga; terarium dalam ruangan untuk
serangga; terarium indoor untuk hewan; termos  *; termos dari logam mulia; termos minum; termos minum untuk orang yang
melakukan perjalanan; termos nasi; termos pinggul; termos terisolasi termal; termos terisolasi termal untuk keperluan rumah
tangga; termos, bukan dari logam mulia; terraria dalam ruangan; tetesan kopi non-listrik untuk menyeduh kopi; tetsubin [ceret
besi cor Jepang], non-listrik; tikar kue silikon; tikar plastik untuk gelas minum, bukan pengganti tekstil; tikar sushi bergulir; tikar
untuk digunakan dalam mengeringkan dan mengeringkan peralatan masak dan gelas; tips dan tabung dekorasi kue; tiriskan
botol susu; tokkuri [botol melayani sake]; tokoh model [ornamen] terbuat dari tembikar; tong sampah; tongkat aplikator untuk
merias wajah; tongkat gigi untuk penggunaan pribadi; tongkat koktail; tongkat semprotan untuk selang taman; toples; toples
dapur; toples gerabah untuk macet dan jeli; toples penyimpanan makanan; toples plastik untuk keperluan rumah tangga;
toples plastik untuk selai dan jeli; toples tembikar; toples untuk selai dan jeli; trivets [peralatan meja]; tudung saji; tumbuk
kentang; tumbuk sayuran; turner barbekyu; turners [peralatan dapur]; tusuk gigi; tusuk gigi rasa; tusuk gigi, tempat sikat gigi
dan tempat tusuk gigi, bukan terbuat dari logam, benang gigi, peralatan keperluan kamar mandi; tusuk sate masak, bukan dari
logam; tusuk sate memasak; tusuk sate memasak dari logam; tutup cangkir; tutup kaca untuk wadah kemasan industri; tutup
panci; tutup penggorengan; tutup plastik untuk pot tanaman; tutup sekali pakai untuk wadah rumah tangga; tutup silikon yang
dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; tutup terisolasi untuk piring dan piring; tutup untuk cangkir
dan gelas; tutup wadah dibuat untuk keperluan rumah tangga atau dapur; ubin keramik dekoratif, tidak untuk digunakan
sebagai bahan bangunan; ubin seni mosaik yang terbuat dari kaca dan keramik, bukan untuk bangunan; ujung jari untuk
perawatan gigi atau mulut; undangan cetak terbuat dari kaca; usungan celana; usungan sarung tangan; usungan sepatu dari
kayu; vas bunga; vas bunga dari logam mulia; vas bunga ritual; vas bunga, bukan dari logam mulia; vas dari logam mulia; vas
keramik; vas lantai; vas lantai batu; vas lantai kaca; vas, bukan dari logam mulia; vivarium dalam ruangan; vivarium semut
dalam ruangan; vivarium serangga dalam ruangan; wadah bedak padat; wadah berisolasi panas; wadah berisolasi panas
untuk keperluan rumah tangga; wadah berisolasi panas untuk makanan atau minuman; wadah berisolasi panas untuk
minuman; wadah berisolasi panas untuk penggunaan rumah tangga; wadah dapur; wadah dapur dari logam mulia; wadah
dapur untuk nasi; wadah dapur untuk pasta; wadah dapur, bukan dari logam mulia; wadah dari logam mulia untuk keperluan
rumah tangga atau dapur; wadah es; wadah hidangan makanan; wadah kaca rumah tangga; wadah kompos untuk keperluan
rumah tangga; wadah lembar alumunium sekali pakai; wadah lotion, kosong, untuk keperluan rumah tangga; wadah makanan
dan minuman yang terbuat dari plastik (berbahan singkong) dan bio-plastik; wadah makanan dari bahan organik (daun jati);
wadah makanan dari bahan organik (pelepah pinang); wadah makanan dari foil; wadah makanan untuk burung; wadah
makanan untuk hewan peliharaan; wadah makanan untuk hewan ternak; wadah minum; wadah minum berisolasi panas;
wadah minuman; wadah minuman berinsulasi dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; wadah minuman
berisolasi; wadah minuman terisolasi; wadah minuman terisolasi dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa uang
tunai; wadah minuman terisolasi yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; wadah minuman terisolasi yang dapat
diisi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; wadah penanam hidroponik untuk keperluan rumah tangga; wadah
pendingin untuk makanan yang mengandung cairan pertukangan; wadah pendingin yang digunakan untuk menjaga makanan
dan minuman tetap dingin; wadah penyimpan keperluan rumahtangga; wadah penyimpan makanan; wadah penyimpanan
makanan sekali pakai; wadah penyimpanan plastik untuk penggunaan domestik; wadah penyimpanan rumah tangga plastik
untuk sereal; wadah penyimpanan rumah tangga untuk makanan hewan; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari
plastik; wadah peralatan dapur; wadah plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik rumah tangga
untuk menyimpan produk-produk kesehatan wanita; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah plastik untuk
penggunaan dapur; wadah rumah tangga dari logam mulia; wadah rumah tangga portabel serba guna; wadah rumah tangga
untuk makanan; wadah rumah tangga untuk menyimpan makanan hewan; wadah rumah tangga yang bisa dikunci, bukan dari
logam, untuk makanan; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia; wadah sabun; wadah sikat gigi; wadah sisir; wadah
terisolasi termal untuk makanan; wadah terisolasi termal untuk makanan atau minuman; wadah terisolasi termal untuk
minuman; wadah terisolasi untuk kaleng minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah terisolasi untuk makanan atau
minuman, untuk keperluan domestik; wadah terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah
untuk es, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan dapur; wadah untuk keperluan kamar mandi; wadah untuk
keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah untuk keperluan rumah tangga dari kristal;
wadah untuk keperluan rumah tangga dari porselen; wadah untuk keperluan rumah tangga dari tembikar; wadah untuk
kosmetik; wadah untuk menyiapkan, menyimpan, menghangatkan dan menyajikan bahan makanan dan minuman, tidak
termasuk dalam kelas lain; wadah untuk rumah tangga dan dapur; wadah, bukan dari logam mulia, untuk keperluan rumah
tangga atau dapur; wadah/kotak penyimpan untuk sikat gigi; wajan; wajan ceper [peralatan memasak non-listrik]; wajan ceper
non-listrik; wajan non-listrik; wan [mangkuk sup gaya Jepang]; wastafel; waterer hewan peliharaan non-mekanis dalam sifat
dispenser air dan cairan portabel untuk hewan peliharaan; waterer hewan ternak yang diaktifkan; web fiberglass untuk
konversi menjadi berbagai barang industri dan konsumen; whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; wol baja; wol
baja untuk membersihkan; wol kaca, selain untuk isolasi; wol kawat baja; wol logam untuk dibersihkan; yunomi [Cangkir teh
gaya Jepang]; zen [nampan atau dudukan makan pribadi bergaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:17:27
540   EtiketJID2021089333

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tmn Alfa Indah Blok D2/6, RT.001 RW.005, Kel/Desa Joglo, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

DJONI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : NYONYA NG + LOGO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa penginapan; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama

waralaba; Jasa rumah orang tua; Kafe kopi; Kedai; Kedai ramen; Kedai yang menyediakan teh bubble; Layanan mie gerobak
(kaki lima); Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan makan
sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran vegetarian; Tempat yang menghidangkan
kudapan; Warung makan; angkringan; apartemen berlayanan; dekorasi makanan; jasa kafe; jasa katering; jasa konsultasi di
bidang kuliner; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa restoran dan katering; kafe; katering makanan dan minuman;
layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan bistro; layanan kantin; layanan penitipan anak; layanan reservasi
restoran; layanan restoran swalayan; lounge; menyajikan makanan dan minuman; pemesanan jasa katering; penyediaan
fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi
tentang layanan restoran; pub; pusat makanan/jajan; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan
antar; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; rumah makan; rumah makan cina halal;
warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:17:58
540   EtiketD222021089333

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NGUNAN-UNAN DK.VII, NGUNAN-UNAN DK.VII, RT. 23/RW. 0, SRIGADING,
SANDEN, BANTUL, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55763

RIFQI ROZANAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RIZANO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, ABU-ABU, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik ikan; keripik sayuran; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:19:24
540   EtiketJID2021089334

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pacific Century Place, Lantai 33, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, SCBD Lot
10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT. Global Investment Institusi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DMC Dharmawangsa Medical Center
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Coklat keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan administrasi untuk rujukan medis; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa penjualan serta promosi

untuk sediaan farmasi; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; penyediaan informasi produk dan jasa untuk
penjualan komersial===
===Jasa perawatan kesehatan; Tes diagnostik medis atau uji laboratorium klinis; jasa klinik; jasa-jasa informasi perawatan
kesehatan; konsultasi bantuan medis yang diberikan oleh dokter dan tenaga medis khusus lainnya; layanan analisis
laboratorium yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan dokter; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan laboratorium medis untuk analisis sampel darah yang
diambil dari pasien; layanan laboratorium medis untuk analisis sampel yang diambil dari pasien; layanan medis dan perawatan
kesehatan; layanan medis di bidang radiologi dan kedokteran nuklir; layanan perawatan kesehatan rumah; perawatan
medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:20:35
540   EtiketJID2021089335

730 Nama Pemohon : PT. Alam Sari Laut
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Alamat Pemohon : Jl. Uluwatu II No. 188, Jimbaran
Kuta Selatan, Bali, Bali

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 :

: MY SWING & BAR + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:21:57
540   EtiketD102021089336

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GALAXI BUMI PERMAI BLOK E-7/5  RT 004 RW 005, SURABAYA, Kota Surabaya,
Jawa Timur

Candra Halim Dauhiong

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE TITTANS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katup penguat suara; Kotak untuk pengeras suara; Perangkat pengubah arus (listrik); RELAI LISTRIK; antena; corong

untuk pengeras suara; dioda pemancar cahaya [LED]; kabel listrik; kabel, listrik; kawat tembaga, terisolasi; kondensor
[kapasitor]; konektor [listrik]; kumparan elektromagnetik; pemutus sirkuit; penutup sirkuit; subwoofer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:23:36
540   EtiketDID2021089338

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tmn Alfa Indah Blok D2/6, RT.001 RW.005, Kel/Desa Joglo, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

DJONI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LITTLE NG + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink, merah, kuning, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Amplang; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan makanan yang sudah

disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Bakpao; Bakpia; Bakwan; Bandrek;
Berondong jagung; Bika Ambon; Bolen Pisang; Bubuk kari; Campuran beras coklat dan hitam; Celimpungan; Cilok; Cimol;
Cireng; Dodol; Ekstra herbal (bumbu); Emping (kerupuk dari melinjo); Gulali; Jagung yang sudah diolah; Keripik camilan
sereal; Kerupuk; Klapertaart; Kue; Kue mochi; Lemper; Lempok; Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan;
Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ;
Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar tepung;
Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan
terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau
gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan
siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras; Mantou; Martabak; Matcha / teh hijau dari
jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Meses cokelat; Mie; Minuman berbahan dasar madu; Minuman
berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman jahe (teh jahe); Muffins; Pangsit; Pasta; Pizza beku; Popcorn yang
dilapisi perasa; Pretzels (kue); Produk gula-gula dan kembang gula; Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai;
Rempeyek; Risoles; Roti bagelan; Sagu mutiara; Sambelingkung; Samosa; Snack Bar (Makanan); Stik Keju; Sumpia abon;
Sushi; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; Turkish delight (gula-gula); Wajik;
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Wingko; Won ton (pangsit china); Yangko (kue moci); Yorkshire (puding); air madu; almond manis; angel-hair (pasta); apel
berlapis permen; baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan
makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; batang energi berbasis sereal; bibimbap [nasi
dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bihun; bindaetteok [Pancake gaya Korea yang dibuat dengan kacang hijau];
biskuit; brownies; buah (gula-gula); bubuk coklat; bubur; bumbu; bumbu masak; bungkus pangsit; cakwe/cakue; camilan
granola; camilan jagung gembung; campuran beku; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran bumbu;
chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat
batangan, olesan cokelat; crepes; croissant; crouton; crumble (hidangan) apel; cuka; daun teh; donat; enting-enting; es batu;
es buah; es krim; es lilin (popsicle); gelato; granola; gulungan sosis; gyoza; hamburger [sandwich]; havermut; herbal kering
untuk keperluan kuliner; kacang (gula-gula); kantong teh; kembang gula; kerang Taco; keripik [produk sereal]; keripik
berbahan dasar biji-bijian; keripik jagung; keripik nasi; keripik pangsit; kopi; kue coklat; kue keju; lasagna; lumpia; makanan
beku terutama terdiri dari pasta; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan
ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan
bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan
jagung diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan
siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji kering; makaroni; marsmalow; minuman berbahan dasar cokelat; minuman
berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman
cokelat; minuman kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari cokelat;
minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh;
nougat; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; pai; pancake; pangsit beku; permen; pilus; pizza; praline (permen); produk
cokelat; puding; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; rengginang; risotto; sereal bar; sistik ubi ungu; slondok; sohun; sosis
yang dibungkus adonan; spaghetti; surabi bandung; tagliatelle (Pasta Itali); taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan
berbagai isian]; tiramisu; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang
difermentasi]; tortilla; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; wafel; wafel beku; wafer;
yoghurt beku (es permen)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:25:06
540   EtiketD222021089339

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TEGALWERU, TEGALWERU, RT. 1/RW. 31, MARGODADI, SEYEGAN, SLEMAN,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55561

SARMINAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BU MINAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk; Kue; Kue Dadar Gulung; Kue-kue; Lemper; Lumpia goreng; Martabak; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging;

arem-arem; kue gulung telur; lumpia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:26:43
540   EtiketD242021089340

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN MAGLING DESA SENARU KECAMATAN BAYAN, Kabupaten Lombok
Utara, Nusa Tenggara Barat, 83354

HANISAH, S.Ag

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hanis Chips
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:33:32
540   EtiketD222021089341

730 Nama Pemohon : IIN ANGGRAINI
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Alamat Pemohon : JALAN LELE III NO.21, PLOSOKUNING V, RT. 27/RW. 6, MINOMARTANI,
NGAGLIK, SLEMAN, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55581

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: I2N HANDMADE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah, Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===dompet; tas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:34:57
540   EtiketDID2021089342

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RADEN AYU MLATI 85 RT.01 RW.01 MLATI KIDUL KABUPATEN KUDUS
JAWA TENGAH, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59319

PRIHATIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOTRI BAKERY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Oren, Putih,  Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran untuk roti; Cimi-Cimi (kue kering); Enchilada [roti isi]; Hiasan roti yang dapat dimakan; Kue kering (pastri); Kue

kering Wina; Kue tradisional; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Ladran (Kue Kering); Makanan ringan terutama terdiri
dari roti; Panettone (roti manis); Pizza (roti); Roti Buaya; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti bagelan;
Roti bun dengan selai; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti kue-kue semprit; Roti manis; Roti manis isi; Roti pastry;
Roti prata; Roti sobek; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti, kue pastry dan gula-
gula; Roti, sandwich, biskuit; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); adonan roti; bahan makanan untuk adonan roti dan kue;
campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue
kering]; kue kering beku; kue kering kastengel; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); makaroni [kue kering]; pandoro [roti
ragi manis]; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; puff pastry (roti); quiches (roti); remah roti; roti [roti tidak beragi];
roti bagel; roti bagel beku; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap;
roti berlapis keju dan telur; roti buah; roti bun; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti goreng;
roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti maryam; roti oriental;
roti panggang; roti pita; roti rendah garam; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti*; sopapillas [kue kering goreng]; spiced
cookies (kue kering); stik roti; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es
konsumsi; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:34:57
540   EtiketD222021089342

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DAGEN, DAGEN, RT. 4/RW. 21, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN ,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

EVA SUSANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAEDA SNACK
Merek Kata dan Lukisan

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

Halaman 231 dari 668



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:35:00
540   EtiketDID2021089343

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8650 GREEN VALLEY LN. GARDEN GROVE CA 92841, USA
JINAH KIM CHUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.
Jl. Terogong Raya No. 52, Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FASHION SOURCE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===anyaman rambut; hiasan rambut dalam bentuk sisir; jaring rambut; jaring rambut untuk digunakan dalam menenun rambut;

jepret klip [aksesoris rambut]; jepret klip untuk rambut; potongan rambut; rambut alami untuk dipakai; rambut palsu; rambut
sintetis untuk dipakai; topi hiasan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:35:30
540   EtiketDID2021089344

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Industri Blok B14 Kav. 1
Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Yayasan Pendidikan Tinggi Reformasi Injili

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIVENT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===ventilator medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:35:42
540   EtiketDID2021089345

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Darmo Permai Timur 2/75, RT.001 RW.001 Kel/Desa Sonokwijenan, Kec.
Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

INEKE GOLIAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLDENSEA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aki; aki mobil; aki motor; kotak Akumulator===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:36:20
540   EtiketDID2021089346

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Muara Baru Ujung Blok K No. 7 D, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ariefmen S.H.
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F Private Office, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 22-24,
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CSFI + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikan Tuna; Ikan kaleng; ikan beku; ikan beku yang dimasak; ikan olahan; ikan, diawetkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:36:23
540   EtiketJID2021089347

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko PTC Blok 8B/55, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. Bintang Baru Raya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Nasrudin S.H.
UNITED PATENT OFFICE  Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BBR Logistics We Are Moving With You + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BBR singkatan dari Bintang Baru Raya
591 Uraian Warna : Abu-abu, oranye, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Informasi Logistik Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer; Logistik rantai pasokan global dan jasa-jasa

logistik balik, yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal atau
truk; jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan dan
pengangkutan barang; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; jasa logistik yang
terdiri dari transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; jasa transportasi dan penyimpanan yang berkaitan dengan
logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian logistik; layanan pemenuhan dan logistik pihak ketiga; logistik
barang, yaitu, logistik rantai pasokan  dan logistik terbalik , yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk
orang lain melalui udara, kereta api, kapal, atau truk; logistik 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; logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik
yang terdiri dari penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang; logistik transportasi; penyediaan rantai logistik dan jasa
pengembalian bahan logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang untuk orang lain melalui
udara, kereta api, kapal atau truk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:36:48
540   EtiketJ222021089348

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JONGKANG, JONGKANG, RT. 5/RW. 35, SARIHARJO, NGAGLIK, SLEMAN,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55581

NUR SOBRIYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nuaris
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH MUDA, MERAH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:40:15
540   EtiketDID2021089349

730 Nama Pemohon : GLENCAL TECHNOLOGY CO., LTD.
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Alamat Pemohon : 24-1, Nishikamata 8-chome, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REDX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : REDX : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HIJAU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan plastik; Resin sintetis yang tidak diolah; bahan kimia untuk digunakan

dalam industri perekat; pati untuk keperluan industri; plastik mentah; pupuk; resin sintetis yang belum diproses untuk
digunakan dalam industri senyawa pencetak; tepung untuk keperluan industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:40:42
540   EtiketD222021089350

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KLITREN LOR GK 3/28 YK, RT. 1/RW. 1, KLITREN, GONDOKUSUMAN, KOTA
YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55222

MUKHLISIN HERU PRASETYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SRAWUNG TENTREM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi gula aren; gula kelapa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:40:42
540   EtiketDID2021089350

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Darmo Permai Timur 2/75, RT.001 RW.001 Kel/Desa Sonokwijenan, Kec.
Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

INEKE GOLIAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GreatSun
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aki; aki mobil; aki motor; kotak Akumulator===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:43:02
540   EtiketDID2021089351

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. JATIKRAMAT INDAH ESTATE, JL. GATOT KACA BLOK G/114, RT.
004/RW. 003, KEL. JATIKRAMAT, KEC. JATIASIH, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17421

SURYANTI MANDA, M.SI

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 :

: SANUR BODYCARE
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : SANUR BODYCARE = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Peach dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:48:15
540   EtiketDID2021089352

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8650 GREEN VALLEY LN. GARDEN GROVE CA 92841, USA
JINAH KIM CHUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.
Jl. Terogong Raya No. 52, Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FASHION SOURCE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===anyaman rambut; hiasan rambut dalam bentuk sisir; jaring rambut; jaring rambut untuk digunakan dalam menenun rambut;

jepret klip [aksesoris rambut]; jepret klip untuk rambut; potongan rambut; rambut alami untuk dipakai; rambut palsu; rambut
sintetis untuk dipakai; topi hiasan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:48:25
540   EtiketJ222021089353

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SENUKO, SENUKO, RT. 1/RW. 1, SIDOAGUNG, GODEAN, SLEMAN, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta, 55264

SRI HADIYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mpo` Atik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Warung makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:51:40
540   EtiketDID2021089354

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 24-1, Nishikamata 8-chome, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
GLENCAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REDX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : REDX : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HIJAU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk plastik setengah dikerjakan; plastik dan resin dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:53:03
540   EtiketJID2021089355

730 Nama Pemohon : IR. HERMAN WIRAWAN, MBA, DRA. ELENAWATI, MS
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Alamat Pemohon : JL. KANTOR BATU NO. 19, RT. 003/RW. 008, KEL. PALEDANG, KEC. KOTA
BOGOR TENGAH, Kota Bogor, Jawa Barat, 16122

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 :

: EXISTENSI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : EXISTENSI = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 psikologis; konsultasi psikologis dan medis; layanan diagnosis psikologis; layanan konseling psikologis di bidang
olahraga; layanan pengujian psikologis; layanan penilaian dan pemeriksaan psikologis; layanan penilaian psikologis; layanan
psikologi individu dan kelompok; layanan psikoterapis; 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; perawatan psikologis; persiapan
laporan psikologis; persiapan profil psikologis; persiapan profil psikologis untuk keperluan medis; terapi musik untuk keperluan
fisik, psikologis dan kognitif; tes psikologis untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:54:24
540   EtiketJID2021089356

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Muara Karang Blok D 7 Barat No. 65-66, RT. 007 RW. 008, Kel. Pluit, Kec.
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 14450

Zhenfo Zong Kasogatan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZHENFOZONG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41, 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pendidikan akademi; Layanan akademi pendidikan; Sekolah; akademi [pendidikan]; layanan pendidikan dan

pengajaran; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; melakukan acara pendidikan; pendidikan agama===
===Perkumpulan sosial keagamaan; melakukan upacara keagamaan; organisasi pertemuan keagamaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:54:29
540   EtiketDID2021089357

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Buncit 36, Jl. Warung Buncit Raya No. 36 Rt. 002 Rw. 011, Kel. Ragunan,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT. Magnus Indo Medika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: fedoraMED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat kesehatan untuk mengangkat tubuh pasien lansia dan memindahkan ke tempat tidur.; Alat medis tabung penghubung

berfungsi untuk selang yg digunakan untuk menyedot cairan seperti lendir dan darah; Lampu untuk penyinaran diruang
operasi (operating lamp); Lampu unutk keperluan medis; Pass Box untuk keperluan laboraturium yang digunakan untuk
transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan kesehatan umum,
yaitu kesehatan, kebugaran dan olahraga, serta sensor, monitor dan layar kesehatan untuk mengukur, menampilkan, mencari,
memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori; Perkakas
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dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu,
barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu kedokteran yang
termasuk dalam kelas 10; Selang infus; 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 pacu jantung otak; alat terapi
elektromagnetik frekuensi tinggi; alat terapi ultrasonik; alat untuk terapi; aparat dan instalasi untuk produksi sinar-X, untuk
tujuan medis; bantalan, bantal dan selimut yang dipanaskan secara elektrik, untuk tujuan medis; kursi perawatan pasien
medis; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan medis untuk deteksi, diagnosis, dan
penyaringan penyakit; pompa untuk alat kesehatan jantung guna memompa darah yang diperkuat / enhanced===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:55:19
540   EtiketD222021089358

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RESONEGARAN GK 5/1324 YK, RT. 56/RW. 12, TERBAN, GONDOKUSUMAN,
KOTA YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

METHODIUS WIDARYATNO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ArtDisa
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===karya seni dari logam mulia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:57:26
540   EtiketJID2021089359

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Buncit 36, Jl. Warung Buncit Raya No. 36 Rt. 002 Rw. 011, Kel. Ragunan,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT. Magnus Indo Medika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: fedoraMED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk

alat kesehatan secara online; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:58:11
540   EtiketD102021089360

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kertajaya Indah III No. 34 blok F-523, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
Yoseph Suryanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ballentine
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Boba; Hasil produksi susu; Jeli, selai, kolak (compotes); Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es
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susu dan yoghurt beku; Olesan berbahan dasar kacang; Olesan kacang almond; Selai; Selai almon; Selai berbahan dasar
kacang; Selai berbahan dasar susu; buah-buahan, dikeringkan; bubuk keju; irisan buah; irisan buah, kalengan; irisan sayuran,
kaleng; minuman berbahan dasar susu almond; olesan keju; raspberry, diolah; selai aprikot; selai blackberry; selai
blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri; selai jeruk; selai kacang coklat; selai kacang mete; selai peach; selai prem
merah; selai rasberi; selai srikaya; selai stroberi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 10:58:58
540   EtiketDID2021089361

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BR. DINAS PERASI KANGIN, Kabupaten Karangasem, Bali
NI PUTU PURNAMA DEWI, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: arisca
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; 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; Bibit parfum; Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih
kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik
untuk manusia; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim flek
(kosmetik); Krim leher; Krim mata; Krim pelembab; Krim rambut; Krim wajah (kosmetik); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair;
Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk
tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion
perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion untuk pijat; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker
pelembab kulit; Masker perawatan [kaki]; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Parfum laundry; Parfum tubuh yang
disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab dari susu; Pewangi badan
(kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Produk kosmetik; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Batang; Sabun Mandi; Sabun cream; Sabun kosmetik; Sabun
mandi, deodoran; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel
kulit; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik);
Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut;
Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); air
parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; bedak; bedak bayi; bedak krem; bedak rambut;
bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar;
bubuk bedak wangi; bubuk masker tubuh; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; cat kuku (kosmetik); colognes, parfum
dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar untuk parfum bunga; deodoran;
deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran
untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk
penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk
parfum; gel kosmetik; gel wajah [kosmetik]; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes,
glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik non-medis; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik
untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim; krim
boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim dingin; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim kutikula; krim malam; krim mata; krim
matahari; krim pelembab; krim pemoles; krim rambut; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik;
krim wajah; krim wangi; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion rambut;
losion setelah bercukur; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion wajah; lotion kulit kosmetik;
lotion masker tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up
dasar bedak; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker
mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan rambut;
masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing;
minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kosmetik; minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma;
mousses [kosmetik]; paket kosmetik wajah; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam
bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; pembersih
baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; pengharum ruangan; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara
disemprot; pewangi rambut; pewarna kosmetik; produk sabun; sabun almond; sabun batang; sabun
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cair; sabun cuci; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun kulit; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi*; sabun
pasir; sabun pelana; sabun toilet; sabun tubuh; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet parfum; salep kosmetik;
sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik wajah; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan deodoran
feminin; semprotan deodoran kaki; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum
rambut; serum wajah; tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:00:10
540   EtiketJID2021089362

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Buncit 36, Jl. Warung Buncit Raya No. 36 Rt. 002 Rw. 011, Kel. Ragunan,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT. Magnus Indo Medika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anton Budiman S.H.
Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430  Kota Jakarta Pusat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: fedoraMED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pusat kesehatan medis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; penyediaan informasi kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:01:01
540   EtiketDID2021089363

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8650 GREEN VALLEY LN. GARDEN GROVE CA 92841, USA
JINAH KIM CHUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.
Jl. Terogong Raya No. 52, Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Braid for the People
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===anyaman rambut; hiasan rambut dalam bentuk sisir; jaring rambut; jaring rambut untuk digunakan dalam menenun rambut;

jepret klip [aksesoris rambut]; jepret klip untuk rambut; potongan rambut; rambut alami untuk dipakai; rambut palsu; rambut
sintetis untuk dipakai; topi hiasan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:01:56
540   EtiketDID2021089364

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 24-1, Nishikamata 8-chome, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
GLENCAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REDX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : REDX : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HIJAU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 31
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan makanan hewan; pakan yang diperkaya protein untuk pakan hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:02:49
540   EtiketJID2021089365

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Griya Timur Indah Jl. Tulip 4 Blok C6/25, RT01 RW18, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat, 17510

Rifny Mifta Rachman, Rifny Mifta Rachman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: My Little Owlets
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Burung hantu kecilku
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko eceran secara online; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online

yang menampilkan buku; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang
menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online;
layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan mainan; toko grosir; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:05:08
540   EtiketDID2021089366

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN RAKLUNUNG, Kel. Gele, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, 24655
NUZUAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: aromaleuser
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Lukisan/tulisan warna hitam dengan latar putih. Lukisan/tulisan warna putih dengan latar hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula nira kelapa; Gula

semut; Gula sirup; Hasil produksi Madu; Kakao dan kopi buatan; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk;
Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu
bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue
Choco Chip; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan
espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan berbahan
dasar madu; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar madu; Minuman dengan bahan dasar kopi,
coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Moccacino (minuman yang terdiri dari
bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Penyedap rasa dan aroma kopi; Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kue dan
kembang gula; Roti Canai; Roti kebab; Roti kopi; Roti pastry; Roti sobek; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti, kue pastry dan
gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Tepung gula; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti
kopi; biji kopi panggang; campuran kopi; ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; gula aren; gula cair; gula kelapa; gula kelapa
[pemanis alami]; gula merah; gula, madu, sirup; gula-gula untuk makanan; kopi; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan;
kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi yang belum dipanggang; kopi yang
mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue pastry; kukis (kue kering); madu;
madu herbal; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan
penutup dengan rasa kopi; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa
susu; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi;
minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu;
minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi
espresso 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;; minyak
kopi; penyedap kopi; perasa kopi; permen rasa kopi.; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; roti
bakar; roti goreng; roti gulung; roti*; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan untuk minuman
berbahan dasar kopi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:08:39
540   EtiketJID2021089367

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MUARASARI I NO. 3, Kota Bandung, Jawa Barat, 40235
PT. Hexa Inovasi Solusi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ngawarung
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna orange pada merk adalah simbolis bahwa ngawarung memberi kesan hangat, nyaman dan dan dekat dengan

masyarakat
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyajian barang pada media komunikasi

untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk
menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli
dan penjual===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:10:05
540   EtiketDID2021089368

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kembang Elok I Blok H 6/3 Rt.002/006 Kembangan Selatan, Kembangan, jakarta
barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Nadia Gunawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUANE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25, 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju hangat lengan panjang; Baju koko; Baju renang; baju batik; baju bayi; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil;

baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju olahraga; baju rajut; baju tidur; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya,
jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; setelan baju (sweat suits)
sweater===
===Jam dan arloji; Jam tangan, jam yang dipakai di pergelangan tangan, jam, jam dinding, kronometer, kronograf (jam
tangan), kotak arloji, gelang arloji, rantai arloji, kristal arloji, kotak untuk arloji, kotak untuk pembuatan jam dan arloji; bagian
komponen jam tangan; bagian untuk jam tangan; jam dan bagiannya; jam digital; jam tangan; jam tangan digital; jam tangan
perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:12:50
540   EtiketDID2021089369

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Jamaras RT.003/ RW.005, Kel. Sarampad, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
Lilis Sumarni
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAHYAR
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:14:55
540   EtiketDID2021089370

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 24-1, Nishikamata 8-chome, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
GLENCAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RedoxMaster
Merek Kata

566 Arti Bahasa : RedoxMaster : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===mesin untuk pengolahan bahan makanan; peralatan untuk pembuatan pupuk; unit pembuangan sampah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:15:49
540   EtiketDID2021089371

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8650 GREEN VALLEY LN. GARDEN GROVE CA 92841, USA
JINAH KIM CHUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.
Jl. Terogong Raya No. 52, Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rast A fri
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===gel penata rambut; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; lem ikatan potongan rambut; lilin penata rambut; minyak

penataan rambut; mousse dan gel penataan rambut; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sediaan
meluruskan rambut; sediaan penataan rambut; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan perawatan
rambut; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; warna
rambut===
===anyaman rambut; hiasan rambut dalam bentuk sisir; jaring rambut; jaring rambut untuk digunakan dalam menenun rambut;
jepret klip [aksesoris rambut]; jepret klip untuk rambut; potongan rambut; rambut alami untuk dipakai; rambut palsu; rambut
sintetis untuk dipakai; topi hiasan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:18:57
540   EtiketDID2021089373

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GIANYAR C  4/8  RT 001/007, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293
DEWI JULIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : Beatus Skincare
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu dan Merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion perawatan kulit; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk

kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan
kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Susu untuk
perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; gel-gel perawatan kulit; kosmetik perawatan kulit; lotion perawatan kulit
kosmetik; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-
obatan]; sediaan perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:20:03
540   EtiketDID2021089374

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Garuda XIII No. 20, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73112
NURAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Relyntea
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat-obatan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:20:03
540   EtiketDID2021089375

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Langgar raya No.7, RT 011 RW 005, Kel. Pondok Bambu, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta

Putri Ulfiah, Rizky defega

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TREATBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, PINK, ORANGE DAN GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; 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
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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 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
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kosmetik; krim mata 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 tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion,
semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan
kosmetik; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion
kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion
mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion 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 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 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); pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan
kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan
kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung
obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit
wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk
keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk
kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik);
produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk
keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo,
shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan
wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik
tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan
sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit;
sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan
mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias
artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim
tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan
kosmetik; sediaan perawatan 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
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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; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan
kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:24:31
540   EtiketDID2021089376

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 24-1, Nishikamata 8-chome, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
GLENCAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RedoxMaster
Merek Kata

566 Arti Bahasa : RedoxMaster : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===aparatur pengeringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:25:22
540   EtiketJID2021089377

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Muara Karang Blok D 7 Barat No. 65-66, RT. 007 RW. 008,, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Zhenfo Zong Kasogatan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KASOGATAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41, 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sekolah; akademi [pendidikan]; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah;

melakukan acara pendidikan; pendidikan agama===
===Perkumpulan sosial keagamaan; melakukan upacara keagamaan; organisasi pertemuan keagamaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:26:28
540   EtiketDID2021089378

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Darmo Permai Timur 2/75, RT.001 RW.001 Kel/Desa Sonokwijenan, Kec.
Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

INEKE GOLIAT
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GrandShine
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aki; aki mobil; aki motor; kotak Akumulator===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:27:07
540   EtiketDID2021089379

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Permata Biru, Jl. Permata III Blok K No. 72, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat, 40624

CV KOJO GROUP INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAOSS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : RAOSS berasal dari Bahasa Sunda yang berarti enak.
591 Uraian Warna : Merah Marun
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan siap saji berbahan dasar mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:31:30
540   EtiketDID2021089381

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8650 GREEN VALLEY LN. GARDEN GROVE CA 92841, USA
JINAH KIM CHUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.
Jl. Terogong Raya No. 52, Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rast A fri
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===gel penata rambut; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; lem ikatan potongan rambut; lilin penata rambut; minyak

penataan rambut; mousse dan gel penataan rambut; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sediaan
meluruskan rambut; sediaan penataan rambut; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan perawatan
rambut; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; warna
rambut===
===anyaman rambut; hiasan rambut dalam bentuk sisir; jaring rambut; jaring rambut untuk digunakan dalam menenun rambut;
jepret klip [aksesoris rambut]; jepret klip untuk rambut; potongan rambut; rambut alami untuk dipakai; rambut palsu; rambut
sintetis untuk dipakai; topi hiasan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:31:32
540   EtiketDID2021089382

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.  Pinang 2 Dalam No 18A Rt 007 Rw 02  Pondok Labu Kecamatan Cilandak Barat
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12450

DESI YANTI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CINDOMATO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Maroon, Kuning Emas dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik kentang; Keripik singkong aneka rasa; Rendang Daging Suwir; Rendang Sapi; keripik kentang; keripik singkong;

rendang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:31:32
540   EtiketD222021089382

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JOMBLANG DK.KADIROJO, KADIROJO, RT. 2/RW. 0, PALBAPANG, BANTUL,
BANTUL, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta

MARWAN SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LinChips
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU MERAH HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Emping (kerupuk dari melinjo); keripik jagung; keripik tortilla jagung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:33:55
540   EtiketJID2021089383

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. G. Obos No. 109, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73112
BENNY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MARAJAKI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===desain aksesoris pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:37:41
540   EtiketD222021089384

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GOLO GG PULANGGENI NO.427, RT. 3/RW. 1, PANDEYAN, UMBULHARJO,
KOTA YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

CHANDRA SUSANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: sichantiq
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 18
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,
smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas,
pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat
penyimpanan data, dan pemutar media; dompet; tas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:40:02
540   EtiketDID2021089385

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KI HADJAR DEWANTARA 19, KENTINGAN, Kecamatan JEBRES, Kota
SURAKARTA, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KRIYA ISI SURAKARTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantal [furnitur]; 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; Dudukan
(furnitur) untuk digunakan dengan televisi; Furnitur halaman; Furnitur kamar tidur yang dilengkapi; Furnitur taman dibuat dari
kayu; Furnitur taman terbuat dari aluminium; Furnitur taman terbuat dari logam; Furnitur untuk anak-anak; Furnitur yang dapat
dikonversi menjadi tempat tidur; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Jendela dalam yang tidak tembus pandang
(mebel); Kain penutup furnitur yang disesuaikan dengan bentuknya; Kastor mebel, bukan dari logam; Kayu tenun (mebel) atau
anyaman dari kayu; Kotak penyimpanan (furnitur); Kursi tinggi [furnitur]; Meja [furnitur]; Penopang untuk mencegah jatuhnya
furnitur; Rak menjadi furnitur kamar bayi; Tepi tepi terbuat dari kayu dan pengganti kayu untuk digunakan dalam furnitur; Tikar
tetap rekat untuk mencegah jatuhnya furnitur; Tirai jendela dalam ruangan [bernuansa] [furnitur]; alat kelengkapan furnitur,
bukan dari logam; bagian furnitur; bangku [furnitur]; bangku wakil [furniture]; bantal untuk furnitur; bantalan terasa untuk kaki
furnitur; berdiri bagasi menjadi furnitur; bingkai furnitur; cetakan furnitur; coaster karpet untuk melindungi kaki furnitur; display
berdiri kardus menjadi furnitur; furnitur anak-anak; furnitur antik; furnitur bambu; furnitur bar; furnitur bayi; furnitur bean bag;
furnitur bentwood; furnitur berlapis; furnitur dalam bentuk kantong busa; furnitur dalam ruangan; furnitur dari bahan plastik;
furnitur dari baja; furnitur dari kayu; furnitur dari kulit; furnitur dari logam; furnitur dek; furnitur dengan isi busa tanpa rangka;
furnitur kaca; furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur kamar tidur yang dibuat khusus; furnitur khusus; furnitur kolam
renang; furnitur luar ruang dari plastik; furnitur luar ruang, bukan dari logam; furnitur luar ruangan dari logam; furnitur modular;
furnitur outdoor dari kayu; furnitur pembibitan; furnitur rotan; furnitur ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu;
furnitur seksional; furnitur taman; furnitur taman dari aluminium; furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari logam; furnitur
taman dari plastik; furnitur taman, bukan dari logam; furnitur tanpa rangka, yang empuk; furnitur tempat duduk; furnitur teras;
furnitur teras, bukan dari logam; furnitur terbuat dari rotan; furnitur tiup; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur untuk
berkemah; furnitur untuk keperluan industri; furnitur untuk memajang barang; furnitur untuk memegang terarium dalam
ruangan; furnitur untuk toko; furnitur wallpaper; furnitur yang dapat diubah; furnitur yang terbuat dari kayu atau pengganti kayu;
furnitur yang terbuat dari kayu pengganti; furnitur yang terbuat dari pipa baja; furnitur, cermin, bingkai foto; furniture / perabot
rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; gagang mebel dari plastik; gagang mebel, bukan
dari logam; gantungan handuk [furniture]; gerbong makan malam [furniture]; gerobak beroda yang secara khusus diadaptasi
untuk peralatan audiovisual [furnitur]; kaca untuk digunakan dalam seni framing; kaki untuk furnitur; karya seni anyaman
tangan yang terbuat dari bambu; karya seni dari kayu, lilin, plester atau plastik; karya seni dari kulit kacang; karya seni yang
terbuat dari ambar; karya seni yang terbuat dari bambu; karya seni yang terbuat dari kayu; karya seni yang terbuat dari lilin;
karya seni yang terbuat dari plastik; karya seni yang terbuat dari plester; kotak penyimpanan (mebel) untuk peralatan
perawatan kuda; kotak peralatan dan troli (bukan dari logam) (furnitur); laci [bagian furnitur]; layar [furnitur]; layar terbuat dari
buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh atau buluh [furniture]; layar
untuk perapian [furnitur]; lemari Pajangan [furnitur]; lemari indeks [furniture]; mebel; mebel dari logam untuk berkemah; mebel
dari rotan; mebel tebu; melihat bangku menjadi furnitur; panel furnitur; panel kayu dekoratif [furnitur]; partisi berdiri bebas
[furnitur]; partisi furnitur; partisi furnitur dari kayu; partisi kantor bergerak [furniture]; patio furniture dari kayu; patio furniture dari
logam; patio furniture dari plastik; patung, patung dan karya seni atau kayu, lilin, plester atau plastik; pemegang cetak biru
[furnitur]; penutup furnitur dari kain; penutup furnitur yang dipasang, bukan dari kain; penutup furnitur yang terpasang; peti
furnitur; pijakan untuk bunga [furnitur]; pintu untuk furnitur; pusat hiburan [furnitur]; rak furnitur; rak handuk berdiri bebas
[furnitur]; rak penyimpanan untuk menyimpan karya seni; rumah tangga cor batu dan furnitur taman; sandaran tangan untuk
furnitur; slider furnitur non-logam; stan khusus diadaptasi untuk memegang klub golf [furnitur]; tarikan keramik untuk furnitur;
tatakan meja / talenan yang digunakan dalam furnitur; unit dinding [furnitur]; workstation komputer [furnitur]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:41:07
540   EtiketDID2021089386

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Blok B.X. S/12 RT. 001 RW. 013, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

MAK HERMAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maze
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat tulis; isi ulang untuk pulpen; kapur tulis; krayon; menyoroti penanda; pena marker; pena-pena pemberi tanda untuk

menulis diatas papan tulis putih; pensil; pensil gambar; pensil lukis; pensil mekanik; pensil warna; pulpen; pulpen untuk
membuat sketsa; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]; spidol warna-warni; tinta tulis; tinta untuk alat tulis; tinta untuk
pulpen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:42:22
540   EtiketD222021089387

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NGAWEN, NGAWEN, RT. 2/RW. 10, SIDOKARTO, GODEAN, SLEMAN, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta

NOVIERA SETYASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAIIPIE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas piring dari bahan tekstil; Alas piring dari tekstil; Alas piring yang terbuat dari tekstil; Sarung bantal; Sarung bantal

sofa; Taplak meja; coaster kain; coaster tekstil; hiasan dinding dari tekstil; sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung
bantal bayi; sarung bantal kertas; tirai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:44:43
540   EtiketDID2021089388

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KRENDANG RAYA NO. 109 B RT 010/008, KEL. DURI UTARA, KEC.
TAMBORA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11270

HERI SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKYBOY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Ikat kaos kaki elastis; Jaket Jeans;

Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket
printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang
terbuat dari bahan berlapis; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi
lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka;
Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola
Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kerudung kepala untuk jaket; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim
hujan; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan, celana,
celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang;
Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian,
yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater,
kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian,
yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian
dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian
untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan
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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, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian-pakaian pria
dan wanita termasuk pakaian renang; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup
tabi); Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Tudung kepala wanita
(pakaian); baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; celana berupa kaos kaki (stoking); celana pendek pria
untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); dasi; dasi (pakaian);
dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber;
jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian];
jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket
kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi
pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas];
jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat
tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian
dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga,
jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene;
kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam
sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos
oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak
bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football;
kaos/kemeja yang menyerap keringat; lacak jaket; lapisan jaket; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar];
pakaian (jaket) memancing; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian dalam anak-anak; pakaian
dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian formal untuk pria; pakaian luar untuk anak-anak;
pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian pas untuk pria; pakaian pria; pakaian renang untuk anak-anak;
pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian
tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan
anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam;
pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; 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; replika kaos sepak
bola Amerika; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian
olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; setelan kaos bertudung
(hoodies); setelan pakaian formal wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:45:15
540   EtiketJ222021089389

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEPARAKAN LOR MG I/ 754 YK, RT. 33/RW. 8, KEPARAKAN, MERGANGSAN,
KOTA YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

TURNIYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OMAH KAYU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni

dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku,
kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-
bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam,
kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:48:05
540   EtiketDID2021089390

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG CENTENNIAL TOWER LT. 29 UNIT D-F, JL. JEND. GATOT SUBROTO
KAV 24-25, RT. 002/RW. 002, KEL. KARET SEMANGGI, KEC. SETIABUDI, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930

PT. MILLENIAL DIGITAL INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIBO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MIBO = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Putih dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bank Daya (Pengisi daya Baterai); 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; earphone; gelang pintar; handsfree;
kamera web; 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; mouse komputer tanpa kabel; perangkat periferal komputer, yaitu, speaker,
keyboard, mouse pemrosesan data, trackball untuk memindahkan kursor dan kontrol elektronik nirkabel, semua untuk
digunakan dengan peralatan elektronik untuk konsumen; timbangan elektronik digital portabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:49:18
540   EtiketJ222021089391

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BEDILAN, BEDILAN, RT. 1/RW. 7, KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta

EKA NORMA APRIANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Saybuni
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Hitam Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup,

buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami, bahan makanan untuk hewan; layanan eceran atau grosir
untuk buah-buahan dan sayuran; layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan;
layanan ritel disediakan oleh kios buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:51:17
540   EtiketDID2021089392

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Blok Mangseng 3 Rt.010/Rw.024 Kel. Kaliabang Tengah, Kota Bekasi, Jawa
Barat

Merlina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: agape
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan untuk rambut (kosmetik); Kosmetik fungsional; Krim flek (kosmetik); Krim wajah (kosmetik); Lotion flek (kosmetik);

Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Produk kosmetik
untuk perawatan kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik untuk bibir; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik);
Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; dasar bedak
(kosmetik); kosmetik perawatan kulit; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim retinol
untuk keperluan kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit;
pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk
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perawatan wajah [kosmetik]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; serum kulit
(kosmetik)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:51:38
540   EtiketD222021089393

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KLURAK BARU, KLURAK BARU, RT. 2/RW. 4, BOKOHARJO, PRAMBANAN,
SLEMAN, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

EVI MEIYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUKUN KARUNIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM MERAH BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:53:56
540   EtiketDID2021089394

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DANAU MEDARA NO. 1 TMN BEVERLY, RT. 001/RW. 008, KEL. BENCONGAN
INDAH, KEC. KELAPA DUA, Kabupaten Tangerang, Banten, 15138

SOPHIA SULISTIOWATI TAN

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 :

: KEI LUX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : KEI LUX = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:54:53
540   EtiketJID2021089396

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. DEPSOS NO. 30A, RT. 008/RW. 002, KEL. GEDONG, KEC. PASAR REBO,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13760

MUHAMMAD HADI SABILI

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 :

: OSCAIL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : OSCAIL = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa toko retail secara

daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah
distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian
dalam; jasa periklanan; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; 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; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; promosi penjualan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:54:57
540   EtiketD222021089397

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BAKUNG, BAKUNG, RT. 4/RW. , BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

ULFA CHURNIAWATI, S.AG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Siwang Mpok Fie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sambal Bawang; Sambal Terasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:55:31
540   EtiketJID2021089398

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG CITY LOFT LANTAI 10 UNIT 1005, JL. K.H. MAS MANSYUR NO. 121,
KEL. KARET TENGSIN, KEC. TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10220

PT. ALPHA BELLA PASIFIK

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 :

: SKINMEE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SKINMEE = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Perdagangan besar kosmetik; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan

obat-obatan; jasa distributor grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir
untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik;
layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang
menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik;
memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan
produk kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:56:16
540   EtiketJID2021089399

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN MEDITERANIA Z. 12 NO. 16, KEL. KAPUK MUARA KEC. PENJARINGAN,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

HARTONO TANJO

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 :

: CATAMARAN
Merek Kata

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:56:46
540   EtiketJID2021089400

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MNC TOWER, LANTAI 27, JL. KEBON SIRIH NO. 17-19, MENTENG, JAKARTA
PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA - 10340, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

PT GLOBAL MEDIACOM TBK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AladinMall
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih; Merah; Kuning; Hijau; Biru; Oranye;
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa

penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung  (online); Jasa perantara yang
mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa periklanan barang
secara sambung langsung (online); Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; jasa penyediaan
informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; 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 iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media
sosial; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce;
pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce);
penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan jasa penjualan eceran melalui
platform penjualan secara daring/e-commerce===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:57:30
540   EtiketDID2021089401

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LOTUS PALACE BLOK Y 4 NO. 5, RT. 014/RW. 007, KEL. KAPUK MUARA, KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

SURYA ADIL WIJAYA

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 :

: BEARBUL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BEARBUL = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Cream
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:59:01
540   EtiketJID2021089402
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LOTUS PALACE BLOK Y 4 NO. 5, RT. 014/RW. 007, KEL. KAPUK MUARA, KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

SURYA ADIL WIJAYA

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 :

: BEARBUL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BEARBUL = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Cream
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; jasa periklanan; layanan iklan dan manajemen

untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa
kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan
dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja
lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung,
topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game,
mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter,
boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:59:14
540   EtiketD222021089403

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SURYODININGRATAN MJ 2/645 B, RT. 35/RW. 10, SURYODININGRATAN,
MANTRIJERON, KOTA YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

RATNA PALUPI, S.SI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WONBI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu siap saji; bumbu; bumbu masak; bumbu olahan [bumbu]; sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:59:32
540   EtiketJID2021089404

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Suma Kencana Blok g/7 RT 003 RW 014 Kelurahan Bungo pasang, Kecamatan
Koto Tangah, Kota Padang 25171., Kota Padang, Sumatera Barat, 25171

Indra Yunaidi

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 :

: Dian Optical
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan komersial

eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk
kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk
keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
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produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa ritel
dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata,
kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Konsultasi manajemen dan
organisasi bisnis; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga
dan kacamata) secara eceran atau grosir; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata,
kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari
sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online
yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi
mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen bisnis
pada pusat perbelanjaan; Manajemen bisnis toko serba ada; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang
berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung
dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari;
Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan,
barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi,
pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa
kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi,
kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar;
Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan
kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan
wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar
matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik,
publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; 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;
Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian,
barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan,
kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko 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; analisis
manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi;
bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis di bidang
waralaba; bisnis dan manajemen; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen
bisnis komersial; jasa retail sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin
kasir, mesin hitung, peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata
hitam, kacamata, logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa ritel,
jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD,
rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi
dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video
game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras
komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital
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audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak
permainan video dan permainan komputer  interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan
pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang
didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang
digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata,
kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca
mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan
berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle
untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan
untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas
pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung
matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc
perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3
dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan
meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin
kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket
dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi
terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta
olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah
raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat
pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal,
kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker,
tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata  (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari,
kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen
televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game ,
permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak
permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit,
wearable video display monitor; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; konsultasi bisnis
dan manajemen; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen risiko
bisnis; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis; layanan
manajemen bisnis hotel; layanan manajemen risiko bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan,
perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor,
tampilan digital, dan akselerometer.; layanan ritel 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 untuk kacamata; layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam
tangan dan kacamata (kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan
toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan
elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan
kacamata; manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agensi sastra; manajemen
bisnis apartemen; manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis
bandara; manajemen bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil;
manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain;
manajemen bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-
orang olahraga; manajemen bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku;
manajemen bisnis pemain musik; manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis
perusahaan; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan; manajemen bisnis
pusat konferensi; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit;
manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis studio
film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan
freelance; manajemen catatan bisnis; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis kapal;
manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen
informasi bisnis; manajemen model bisnis; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen
reputasi bisnis dan layanan peningkatan; manajemen risiko bisnis; melakukan survei riset manajemen bisnis online;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen
bisnis; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar
matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung;
pengawasan manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang
manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan
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dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris
mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit,
tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas
tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; perencanaan manajemen
bisnis; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; saran dan bantuan
manajemen bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 11:59:40
540   EtiketJID2021089405

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LOTUS PALACE BLOK Y 4 NO. 5, RT. 014/RW. 007, KEL. KAPUK MUARA, KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

SURYA ADIL WIJAYA

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 :

: BEARBUL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BEARBUL = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Cream
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa sekolah taman kanak-kanak; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan

taman kanak-kanak; Taman kanak-kanak (TK); jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:00:17
540   EtiketJID2021089406

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LOTUS PALACE BLOK Y 4 NO. 5, RT. 014/RW. 007, KEL. KAPUK MUARA, KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

SURYA ADIL WIJAYA

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 :

: BEARBUL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BEARBUL = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Cream
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:01:39
540   EtiketDID2021089407

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Malim GG H. Salam No.150 RT 1 RW 6 Kel. Jatiluhur Kec Jatiasih, Kota Bekasi
Jawa Barat 17425., DKI Jakarta, 17425

Dedi Aprianto

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 :

: Moisthetic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Paket masker untuk keperluan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak

hidup; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma
untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
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keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; emolien kulit
untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; 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; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan
kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion kulit dan
tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit
untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi
untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; perekat
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly
untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan
kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan
kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi
busa untuk keperluan kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik];
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan
kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab
sebelumnya; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik,
lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:02:23
540   EtiketD222021089408

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: WATUKARUNG, RT. 4/RW. 5, MARGOAGUNG, SEYEGAN, SLEMAN, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta

AGUNG KARYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gajah Polah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik singkong aneka rasa; keripik singkong; singkong beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:03:29
540   EtiketDID2021089409

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nuri Baru Lr. 312 No. 7B. RT 002 RW 004 Kelurahan Bontorannu, Kecamatan
Mariso, Kota Makassar Sulawesi Selatan 90126., Kota Makassar, Sulawesi Selatan,
90126

Muhammad Syawaluddin

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 :

: JOLIFE
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Meukasah (Baju); Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan
untuk anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian dinas seragam; Pakaian luar; 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, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala,
visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk
pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas,
bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak,
pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar,
pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup
setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi,
penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pelindung telinga [pakaian]; Toro (Baju Kurung); atasan baju tanpa
lengan; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju
dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju
luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju olahraga;
baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-
piece; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang
dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; band leher [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang
tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; celana dalam [pakaian]; celana pendek anak
laki-laki [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; dickeys [bagian depan
baju]; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gaun jumper (baju hangat); gussets for leotards [bagian dari pakaian];
gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket,
gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat
pinggang dan kaus kaki; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan
balita; kantong untuk pakaian; kaus [baju ketat]; kaus kaki baju pria; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian
dalam]; korset [pakaian yayasan]; kostum rakyat [pakaian]; kuk baju; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian
dasar]; maillots [pakaian renang]; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian atasan dari bulu; pakaian bawahan dari bulu; pakaian
bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian
bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian
dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim;
pakaian formal; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kendo; pakaian
kering; pakaian kertas; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan;
pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian malam; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian pas untuk
pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian pria; pakaian renang one-piece; pakaian
santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur bersalin; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk
bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita
dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh
digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus
jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana,
pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan
keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top,
kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian
yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen
atau bahan reflektif atau neon; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana
panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; sabuk kulit
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[pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; setelan baju (sweat suits) sweater; topi kertas
[pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:04:07
540   EtiketD222021089410

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NGAWEN, NGAWEN, RT. 2/RW. 10, SIDOKARTO, GODEAN, SLEMAN, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta

PRASTIATI BINTORO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WIDYA Tatik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Putih Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kebaya; baju busana muslim; kebaya batik (pakaian); rok; seragam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:05:37
540   EtiketD222021089411

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.PATANGPULUHAN NO.9 YKA., RT. 6/RW. 1, PATANGPULUHAN,
WIROBRAJAN, KOTA YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

SURATMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAMAI LANGIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, MERAH, KUNING, BIRU, UNGU, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Batik; gamis; kemeja berkerah; rok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:05:48
540   EtiketJID2021089412

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GREEN GARDEN BLOK O 1/3, RUKUN TETANGGA 002, RUKUN WARGA 010,
KELURAHAN KEDOYA UTARA, KECAMATAN KEBON JERUK, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Tuan SUFANDI IRAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KLUB DOBERMANN INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH & HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===menyediakan layanan latihan hewan; organisasi pameran hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; pelatihan dalam

penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan hewan; pelatihan sekolah kepatuhan untuk
hewan; 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===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:09:08
540   EtiketD222021089413

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM TAMAN KUANTAN NO.A7, RT. 11/RW. 25, SENDANGADI, MLATI,
SLEMAN, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

SRI SAPTIWI WAHYU SUSANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapur Dasa
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===brownies===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:11:18
540   EtiketD222021089414

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SEMAKI GEDE UH I/175, RT. 19/RW. 6, SEMAKI, UMBULHARJO, KOTA
YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

RETNA KUSPRIYANTI,SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NIKI NIKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain; kain*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:11:39
540   EtiketDID2021089415

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kopral Sapari 37 RT 003 RW 002 Pengkol Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah,
59415

Ir. Mohamad Rifqy Roosdhani, M.M., Jati Widagdo, S.Sn., M.SN.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Paasaar
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:12:25
540   EtiketDID2021089416

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kaji No. 18, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10310, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310

PT LIMA KAWAN SEJAHTERA, ALICE TJIA SOEHARTINI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKIN WISH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : FUSCHIA dan PINK
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan penghapus perekat; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali

atsiri] [deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan
kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; balsem, selain untuk keperluan medis; batu tawas [astringen]; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
tubuh berkilau; cologne setelah bercukur; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran
tubuh dalam bentuk pil; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esensi badian; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur; kain dan kertas abrasif;
krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim boot; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lembar abrasif; lilin boot; lilin mobil;
losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh;
lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; make-up tubuh; mandi busa bayi; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak
esensial aromatik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; pasta
abrasif; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; penyegar nafas; perekat untuk
keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut
palsu; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sediaan abrasif; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna
untuk barang-barang perokok; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; semir boot; semprotan
antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik; stiker seni tubuh; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur;
tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk
penggunaan pribadi; tubuh gemerlap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:13:17
540   EtiketDID2021089417

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LAGADAR RAYA C. 70,
KABUPATEN BANDUNG
, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

CHRISTOVEN FEBRIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fariz Syah Alam S.H
AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JADEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Amplifier Bass; Amplifier Guitar; Amplifier Keyboard; amplifier; amplifier akustik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:13:30
540   EtiketJID2021089418

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MNC TOWER, LANTAI 27, JL. KEBON SIRIH NO. 17-19, MENTENG, JAKARTA
PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA - 10340, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

PT GLOBAL MEDIACOM TBK
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AladinMall
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih; Merah; Kuning; Hijau; Biru; Oranye;
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan komunikasi telepon melalui terminal dan jaringan komputer; Jasa penyiaran; Jasa penyiaran televisi

online; Jasa transmisi data dan/atau informasi terkait transaksi keuangan elektronik; Pengiriman Berita & Gambar Dengan
Bantuan Komputer; informasi siaran televisi; jasa panggilan radio, telepon atau sarana komunikasi elektronik lainnya; jasa
telekomunikasi; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan perdagangan; komunikasi dengan satelit; komunikasi dengan
telegram; komunikasi melalui telepon seluler; layanan kantor berita; layanan kawat; layanan telegraf; layanan telekomunikasi
disediakan melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; layanan telekomunikasi untuk tujuan e-commerce;
layanan telepon; layanan telepon internasional; layanan telex; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet;
menyediakan akses pengguna ke Internet [penyedia layanan]; menyediakan akses pengguna ke platform di Internet;
menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya; pengiriman berita
melalui facsimile; pengiriman pesan elektronik melalui situs web; pengiriman telegram; pengoperasian peralatan
telekomunikasi; penyedia informasi mengenai telekomunikasi; penyediaan akses ke platform perdagangan elektronik (situs
web) untuk perdagangan elektronik; penyediaan akses ke portal Internet yang menampilkan program video-atas-permintaan;
penyewaan modem; penyewaan peralatan telekomunikasi; penyiaran dan transmisi program televisi kabel; penyiaran konten
video dan audio melalui Internet; pos elektronik; saluran telekomunikasi untuk transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor; siaran program radio dan televisi; siaran radio; siaran radio dan televisi; siaran televisi;
siaran televisi kabel; streaming materi audio dan video di Internet; transmisi program radio; transmisi suara, gambar, sinyal
dan data dengan satelit; transmisi telegram===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:15:38
540   EtiketJ222021089419

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MANTRIJERON MJ 3/872, RT. 52/RW. 14, MANTRIJERON, MANTRIJERON, KOTA
YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

DEWI SULASTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MODISTE SEKARJATI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa menjahit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:17:59
540   EtiketJID2021089420

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Insani 2 Blok B1 No. 1C RT.002 RW.007, Kota Depok, Jawa Barat, 16431
Oktur Suryanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OLLASHOPPINGDEPOK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko jam tangan; Toko yang menjual kosmetik; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-

kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit,
tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang
tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk
rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; toko yang menjual
perhiasan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:18:31
540   EtiketDID2021089421

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pancoran Barat 2 RT. 004 RW. 06 Pancoran Jakarta Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12780

Ariana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARIANAMADANI_
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Khaki
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Pakaian muslim; Pakaian wanita; baju busana muslim; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian luar untuk

wanita; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; setelan pakaian formal wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:18:37
540   EtiketD222021089422

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. IMOGIRI 162 MENDUNGAN, RT. 43/RW. 11, GIWANGAN, UMBULHARJO,
KOTA YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

NINIEK TRI WEDHARTATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GRENGSENG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:22:06
540   EtiketD222021089423

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SOKOWATEN,JLN.BROTOJOYO,NO.43,PERUM KOREM 072/PMK, PLUMBON,
RT. 34/RW. 0, BANGUNTAPAN, BANGUNTAPAN, BANTUL, Kabupaten Bantul, DI
Yogyakarta

FANI SUHARTATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ciasto
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Oranye, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Risoles; brownies; donat; kukis (kue kering); makaroni dan keju; makaroni dengan keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:24:37
540   EtiketJID2021089424

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MNC TOWER, LANTAI 27, JL. KEBON SIRIH NO. 17-19, MENTENG, JAKARTA
PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA - 10340, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

PT GLOBAL MEDIACOM TBK
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AladinMall
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih; Merah; Kuning; Hijau; Biru; Oranye;
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa otentikasi pengguna menggunakan teknologi untuk transaksi perdagangan elektronik; Layanan penyimpanan dan

pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi, dan informasi
keuangan; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk perdagangan
elektronik; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak e-commerce untuk digunakan sebagai alat
pembayaran yang mengesahkan pemrosesan pembayaran langsung untuk pedagang; desain dan hosting portal web; desain
dan pengembangan produk; desain situs web; hosting platform e-commerce di Internet; hosting situs web; jasa penyediakan
portal Internet yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengunduh buku elektronik, publikasi, dan dokumen lainnya;
jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce); konfigurasi perangkat lunak komputer; konfigurasi
sistem dan jaringan komputer; membuat dan memelihara situs web; membuat dan memelihara situs web untuk telepon
seluler; memperbarui situs web; menyediakan basis data daring yang dapat dicari yang menampilkan perangkat lunak
komputer dan file audio; perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:25:55
540   EtiketD222021089425

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JAGALAN, JAGALAN, RT. 8/RW. 3, TEGALTIRTO, BERBAH, SLEMAN, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta

TRI SUBEKTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cap Beruang Lapar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Serundeng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:42:38
540   EtiketDID2021089426

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JELAMBAR BARU RAYA NO. 11 RT. 001 RW. 002 KEL. JELAMBAR BARU -
KEC. GROGOL PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

MICHAEL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIBIRU DAN LUKISAN.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===kabel listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:44:20
540   EtiketDID2021089427

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mayor Oking No. 31-33, Kel. Cibogor, Kec. Kota Bogor Tengah, Bogor 16124,
ANTONIA SUSANTO
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Kota Bogor, Jawa Barat, 16124
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 :

: SINAR SARI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Furnitur halaman; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Keperluan kantor [perabot]; Kotak penyimpanan (furnitur);

Perabotan luar ruangan; cermin [perabot]; display tempat pembelian [perabot]; furnitur anak-anak; furnitur antik; furnitur
bambu; furnitur bayi; furnitur berlapis; furnitur dalam ruangan; furnitur dari baja; furnitur kaca; furnitur kamar tidur; furnitur
khusus; furnitur kolam renang; furnitur modular; furnitur rotan; furnitur ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu;
furnitur seksional; furnitur taman; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur untuk toko; furnitur yang dapat diubah; kursi
[perabot]; lemari [perabot]; mebel; meja pajangan [perabot]; meja rias [perabot]; panel kayu dekoratif [furnitur]; partisi furnitur;
perabot rumah tangga; perabotan; perabotan dapur; perabotan kantor; rak furnitur; unit dinding [furnitur]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:44:48
540   EtiketJID2021089428

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Suma Kencana Blok g/7 RT 003 RW 014 Kelurahan Bungo pasang, Kecamatan
Koto Tangah, Kota Padang Sumatera Barat 25171., Kota Padang, Sumatera Barat,
25171

Indra Yunaidi

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 :

: Dian Kacamata
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan komersial

eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk
kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk
keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa ritel
dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata,
kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Konsultasi manajemen dan
organisasi bisnis; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga
dan kacamata) secara eceran atau grosir; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata,
kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari
sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online
yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi
mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen bisnis
pada pusat perbelanjaan; Manajemen bisnis toko serba ada; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang
berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung
dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari;
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Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan,
barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi,
pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa
kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi,
kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar;
Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan
kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan
wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar
matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik,
publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; 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;
Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian,
barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan,
kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko 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; analisis
manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi;
bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis di bidang
waralaba; bisnis dan manajemen; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen
bisnis komersial; jasa retail sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin
kasir, mesin hitung, peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata
hitam, kacamata, logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa ritel,
jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD,
rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi
dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video
game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras
komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital
audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak
permainan video dan permainan komputer  interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan
pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang
didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang
digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata,
kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca
mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan
berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle
untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan
untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas
pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung
matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc
perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3
dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan
meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin
kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket
dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi
terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta
olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah
raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat
pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal,
kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker,
tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata  (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari,
kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen
televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game ,
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permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak
permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit,
wearable video display monitor; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; konsultasi bisnis
dan manajemen; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen risiko
bisnis; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis; layanan
manajemen bisnis hotel; layanan manajemen risiko bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan,
perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor,
tampilan digital, dan akselerometer.; layanan ritel 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 untuk kacamata; layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam
tangan dan kacamata (kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan
toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan
elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan
kacamata; manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agensi sastra; manajemen
bisnis apartemen; manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis
bandara; manajemen bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil;
manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain;
manajemen bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-
orang olahraga; manajemen bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku;
manajemen bisnis pemain musik; manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis
perusahaan; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan; manajemen bisnis
pusat konferensi; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit;
manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis studio
film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan
freelance; manajemen catatan bisnis; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis kapal;
manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen
informasi bisnis; manajemen model bisnis; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen
reputasi bisnis dan layanan peningkatan; manajemen risiko bisnis; melakukan survei riset manajemen bisnis online;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen
bisnis; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar
matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung;
pengawasan manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang
manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi manajemen bisnis; 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; perencanaan manajemen
bisnis; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; saran dan bantuan
manajemen bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:46:08
540   EtiketDID2021089429

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SANDAT NO. 31 DENPASAR, Kota Denpasar, Bali, 80111
SUSANTO SUNARIO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Komang Mudita
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH DAN BIRU
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511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Furnitur halaman; bagian furnitur; furnitur bar; furnitur bayi; furnitur dek; furnitur kolam renang; furnitur teras; mebel;

perabot pantai; perabotan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:46:49
540   EtiketJID2021089430

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batu Ampar II No. 3 RT. 13/03 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati
Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13520

Nur Fatimah, S.E.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'Noeng Catering & Snacks
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Kafetaria; Kedai; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menyediakan

makanan dan minuman; Layanan kafe; Layanan kedai makan; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Warung makan; jasa informasi, saran dan konsultasi yang
berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; kafe; kafe,
kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan
minuman; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan
kafetaria dan restoran; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; 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; rumah makan; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:50:27
540   EtiketDID2021089431

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KERTAJAYA INDAH TIMUR 18/P-531, KEL.GEBANG PUTIH KEC.SUKOLILO, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60116

LIEM JESSLIN VIOLA TALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VEEOLA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gaun malam; Gaun pengantin; gaun; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun pesta; gaun untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:50:49
540   EtiketJID2021089432

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mayor Oking No. 31-33, Kel. Cibogor, Kec. Kota Bogor Tengah, Bogor 16124,
Kota Bogor, Jawa Barat, 16124

ANTONIA SUSANTO

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 :

: SINAR SARI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, biru dan putih.
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511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Toko perabotan; layanan ritel untuk

perabotan; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan perabotan; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko
gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan
tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik,
lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas,
perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur,
cermin, meja, tempat payung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 12:54:50
540   EtiketJID2021089433

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Petahunan RT. 002 RW. 002 Kel. Jajag Kec. Gambiran , Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur, 68486

SYAIFUL KHOZIN, STP.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARRAIHAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, merah, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Jasa kedai kopi; 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; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai
mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai
yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan
minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble;
Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau;
Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan 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 katering; 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; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng,
ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; bar dan layanan
katering; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel,
restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa informasi, saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering
bisnis; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan
jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa
katering hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran,
pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa penyediaan kedai buah;
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; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan
minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan;
katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam goreng;
kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan bar dan restoran; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan 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 katering keliling;
layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan katering
untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk panti
jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk
rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kedai minuman; layanan makan malam dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan
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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; 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 katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan
katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan
restoran; menyediakan makanan dan minuman di 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 jasa
katering; 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]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:01:40
540   EtiketJID2021089434

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Puri Melodi Blok D1, Cipari, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Kota
Tasikmalaya, Jawa Barat, 46181

Egi Pranajaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KREAFITS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Kreatif berasal dari bahasa Indonesia. Fits berasal dari bahasa Inggris yang berarti cocok
591 Uraian Warna : Unsur biru mengandung makna profesional dan kreatif. Serta putih mencerminkan keselarasan.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa desain grafis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:02:05
540   EtiketDID2021089435

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ketapang, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Teddy Setiawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kingdom Royale
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Emas/Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alang-alang [bahan belum dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Alang-alang [bahan belum dikerjakan atau setengah

dikerjakan]; Alas dapat diangkat untuk tempat cuci piring; Alas tidur atau alas ganti popok; Bahan pembungkus makanan
Jepang [Kyogi]; Bak bukan dari logam; Bak bukan logam untuk pengaduk semen; Balaksuji; Bale-Bale; Balon iklan; Bambu
[bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Bangku; Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; Bangku kayu
rendah; Bangku sekrup bukan dari logam; Bantal Korea (Bangsuk); Bantal [furnitur]; Bantal besar; Bantal dekoratif; Bantal
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untuk leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; Bantalan kasur; Barang iklan yang dapat
digembungkan; Bingkai dan lingkaran bordir; Bingkai kayu; Blok cermin; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main
bayi; Box bayi; Bufet; Bungs, bukan dari logam; Cepuk Dari Kayu; Cermin LED; Cermin saku; Cermin saku untuk tas; Dasar
kasur; 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; Dipan; Divan anyaman;
Divan bambu; Dudukan (furnitur) untuk digunakan dengan televisi; 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; Furnitur halaman; Furnitur kamar tidur yang dilengkapi; Furnitur taman
dibuat dari kayu; Furnitur taman terbuat dari aluminium; Furnitur taman terbuat dari logam; Furnitur untuk anak-anak; Furnitur
yang dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Gabus; Gading [bahan belum
dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Gading [bahan belum dikerjakan atau setengah dikerjakan]; Gading palem; Gagang
perkakas bukan dari logam; Gantungan Jas; Gantungan kostum; Gantungan pakaian bukan dari logam; Gentong bukan dari
logam; Gerobog; Jendela dalam yang tidak tembus pandang (mebel); Kain penutup furnitur yang disesuaikan dengan
bentuknya; Kaitan bingkai gambar; Kantong tidur untuk berkemah; Karang [tidak dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Kastor
mebel, bukan dari logam; Kastor plastik; Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Katup plastik, tidak termasuk elemen mesin;
Kayu tenun (mebel) atau anyaman dari kayu; Kepala tempat tidur; Keperluan kantor [perabot]; Keranjang Musa; Keranjang
bukan roti; Keranjang dengan tutup; Keranjang roti; Kereta makanan (perabot); Keset untuk bayi; Kipas angin tangan;
Komponen inti yang terbuat dari keramik dan pola yang terbuat dari lilin dan plastik untuk coran logam; Kotak penyimpanan
(furnitur); Kulit bambu [bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Kunci bukan dari logam; Kunci, non-elektrik, bukan
dari logam; Kursi  aluminium; Kursi alas; Kursi anak-anak; Kursi api unggun rendah tanpa lengan; Kursi bayi; Kursi dengan
roda kastor; 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; Kursi kerja; Kursi konferensi; Kursi konvertibel; Kursi malas; Kursi pada bingkai skid; Kursi pantai; Kursi
perabot kantor; Kursi perjamuan; Kursi permainan komputer; Kursi putar; Kursi santai; Kursi tamu (sofa); Kursi tinggi [furnitur];
Kursi tukang cukur; Laci menarik kayu; Laci pakaian; Leher angsa pipa buang dari plastik; 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; Lilin gipsa atau plastik; Lis tutup tepi, profil, kerei gulung
untuk perabotan, bukan dari logam dan bukan dari tekstil; Lonceng angin; Lumbung padi (bangunan); Matras duduk untuk bayi
atau anak bermain; Meerschaum [bahan belum dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Meja  aluminium; Meja [Perabotan];
Meja [furnitur]; Meja berlaci; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja dapur; Meja dengan ketinggian yang dapat
disesuaikan; Meja gambar; Meja ganti untuk bayi; Meja kecil; Meja modular [perabot]; Meja panjang untuk melayani pembeli;
Meja rapat kantor; Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja roll-top (meja tulis dengan penutup geser yang fleksibel di
lekukan yang melengkung); Meja ruang makan; Meja samping tempat tidur; Meja satuan; Meja serbaguna; Meja seterika /
gosok; Meja sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Meja tulis ringan; Meja untuk digunakan di kebun; Mimbar; Mur,
bukan dari logam; Nakhas; Orang-orangan yang dipakai penjahit; Pajangan; Paku, pasak, mur, sekrup, paku payung, baut,
paku keling dan kastor, bukan dari logam; Panai (Nampan Dari Kayu); Panggung ganti bayi; Papan gantung [Papan pasak
dengan gaya Jepang menggunakan pengait posisi]; Papan kerangka tempat tidur (kayu); Papan memori Perancis; Papan
nama dan pelat nama pintu, bukan dari logam; Patung kayu; Patung plastik; Patung plester; Patung-patung yang terbuat dari
kayu; Pembuat perabot kayu; Penajam cakar untuk hewan peliharaan rumah tangga; Penerima debu untuk penajam cakar
untuk hewan peliharaan rumah tangga; Pengencang bukan logam; Penggulung tirai; Penghalang difungsikan untuk terhindar
dari bersin (partisi); Pengunci bukan dari logam untuk wadah-wadah; Penopang untuk mencegah jatuhnya furnitur; Penutup
pakaian (lemari pakaian); Penyangga dan rak handuk; Penyekat perabot dari kayu; Penyekat ruangan (Partisi); Perabot rumah
tangga yang berbahan aluminium; Perabot sekolah; Perabotan luar ruangan; Perabotan plastik untuk taman; Perabotan
rumah, bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau plastik; Perlengakapan tempat tidur
bukan dari logam; Perlengkapan Pintu terpasang bukan dari logam; Perlengkapan perabot bukan dari logam; Perlengkapan
tempat tidur (kecuali kain pertiduran); Peti penyimpanan terbuat dari kayu; Peti penyimpanan terbuat dari plastik; Peti untuk
menyimpan mainan; Peti untuk produk-produk bukan dari logam mulia; Pintu berhenti berbentuk binatang, bukan dari logam
atau karet; Pintu untuk perabot; Playpens untuk hewan peliharaan; Pouffes (tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa
punggung); Prabot; 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; Ranjang (Tempat Tidur); Reservoir, bukan dari logam atau dari bata; Ring, bukan dari logam, bukan dari karet
atau serat vulkanisir; Roda perabot bukan dari loga; Roda tempat tidur bukan dari logam; Rotan [bahan belum dikerjakan atau
dikerjakan sebagian]; Rotan sintetik; Sampel makanan model buatan terbuat dari plastik; Sandaran kaki untuk digunakan pada
toilet gaya barat; Sandaran kepala untuk posisi duduk; Sandaran tangan [Perabotan]; Sandaran tempat tidur (perlengkapan
tempat tidur); Sarang lebah [kotak sarang atau sarang madu]; Simpai tong bukan dari logam; Sisipan berulir, bukan logam;
Sofa dinding; Sulangkring (Kayu Besi); Tabel konferensi; Tanaman Rush [bahan belum dikerjakan atau sebagian dikerjakan];
Tangga dan tangga berundak, bukan dari logam; Tatakan ganti untuk bayi; Tempat duduk; Tempat hewan peliharaan dengan
roda yang dapat dipindah-pindah; Tempat payung; Tempat tidur (bukan untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak;
Tempat tidur anak-anak terbuat dari kain dalam bentuk tas; Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur hidrostatik
(air) bukan untuk keperluan medis; Tempat tidur kecil yang dilipat; Tempat tidur lipat; Tempat tidur pantai dengan kaca depan;
Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur sorong; Tempat tidur tunggal / ganda; Tempat tidur untuk keperluan medis;
Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; Tempayan (Gentong); Tenong
(Bakul Nundar Anyaman Bambu); Tepi tepi terbuat dari kayu dan pengganti kayu untuk digunakan dalam furnitur; Tikar tetap
rekat untuk mencegah jatuhnya furnitur; Tirai jendela; Tirai jendela dalam ruangan [bernuansa] [furnitur]; Tirai manik-manik
untuk dekorasi; Tombol tombol bukan dari logam; Tortoiseshells [bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Troli
untuk komputer; Tulang hewan [bahan belum dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Ujung ranjang; Vas (Jambangan); 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
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kaki; alang-alang [bahan anyaman]; alas; alas pot bunga; alas tidur [tikar atau bantal]; alas, bisa dilepas, untuk bak cuci; 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; amber kuning; angka lilin; angka plat nomor; anyaman jerami; arca
(patung-patung) dari kayu, lilin, plester atau plastik; ayunan beranda; baby bouncers [kursi]; bagian dari kayu untuk sarang
lebah; bagian furnitur; bahan lapisan laci plastik; bahan pelapis bagasi dari plastik; bak kayu; bak mandi dan gagang tangan
shower bukan logam; bak plastik; baki keyboard komputer; baki, bukan dari logam *; baling-baling cuaca, bukan dari logam;
balon iklan; bambu; bangku [furnitur]; bangku berkemah; bangku dengan satu atau dua anak tangga, bukan dari logam;
bangku gergaji [perabot]; bangku kamar mandi; bangku kecil; bangku kerja; bangku lapangan golf; bangku lipat; bangku luar;
bangku piano; bangku piknik; bangku sekolah; bangku taman; bangku taman yang terbuat logam; bangku teras; bangku untuk
bayi; bangku untuk bidang olahraga; bangku untuk digunakan dengan keyboard piano listrik; bangku wakil [furniture]; bangku
wakil [perabot] dari logam; bangku wakil [perabot], bukan dari logam; bantal; bantal air, selain untuk keperluan medis; bantal
anti-roll untuk bayi; bantal bean bag; bantal beraksen; bantal berbusa; bantal bersalin; bantal busa memori; bantal dacron;
bantal diisi dengan rambut; bantal dukungan belakang, bukan untuk tujuan medis; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal
dukungan leher tiup; bantal dukungan untuk digunakan di tempat duduk bayi; bantal guling; bantal hewan peliharaan; bantal
hias; bantal kasur; bantal kursi; bantal latex; bantal leher; bantal luar; bantal mandi; bantal menyusui; 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 perjalanan; bantal
posisi kepala untuk bayi; bantal stadion; bantal tiup; bantal udara, bukan untuk keperluan medis; bantal untuk furnitur;
bantalan; bantalan kantong tidur; bantalan kasur dipasang; bantalan kursi; bantalan terasa untuk kaki furnitur; barang
anyaman; barel, bukan dari logam; basis tempat tidur dipan; batang bambu; batang gorden; batang pakaian; batang tangga;
batang tirai untuk kamar mandi; batangan yang dibuat dari bahan yang menyerupai ambar; bathtub  dan pegangan  pancuran
mandi bukan logam; batu ambar; baut jangkar, bukan dari logam; baut jangkar, bukan dari logam, untuk digunakan dalam
konstruksi jembatan; baut pintu, bukan dari logam; baut, bukan dari logam; bayi guling; bayi mengganti meja; bedsteads;
benda publisitas tiup; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kayu; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari lilin;
benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari plastik; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari plester; bentuk tubuh
seukuran manusia untuk memamerkan pakaian; berbaring kursi; berdiri adil [layar berdiri]; berdiri bagasi menjadi furnitur;
berdiri bunga ritual; berdiri pelana; 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; boks berpagar portabel untuk bermain bayi/anak kecil; boks pengaman;
boks perjalanan; boks untuk bayi; boneka; boneka binatang; boneka burung; borgol plastik dalam sifat strip plastik untuk
melumpuhkan tangan individu; braket rak, bukan dari logam; brankas daging; brankas daging dari logam; brankas daging,
bukan dari logam; buah kakao kosong dari plastik; buaian; buaian berbentuk keranjang untuk bayi; buaian portabel; buaian
untuk bayi; buaian untuk jabang bayi; buluh untuk digunakan dalam reed diffusers, dijual terpisah; buluh, tidak bekerja atau
semi-bekerja; bumper buaian, selain sprei; butsudan [mezbah keluarga Budha]; byoubu [Layar partisi lipat oriental]; cabinet
[perabot]; cakar binatang; carrycots; 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 furnitur; cetakan plastik untuk membuat sabun; cetakan
plastik untuk membuat sabun untuk keperluan produksi komersial; cetakan plester untuk pengecoran bahan keramik; cetakan
untuk bingkai foto; chadansu [lemari untuk layanan teh]; cincin split, bukan dari logam, untuk kunci; cincin tirai; cincin tirai dari
logam; cincin tirai mandi; cincin tirai, bukan dari logam; coaster karpet untuk melindungi kaki furnitur; colokan [pena], bukan
dari logam; colokan untuk bak cuci, bukan dari logam atau karet; colokan untuk bak mandi dan bak cuci bukan dari logam atau
karet; colokan untuk mandi, bukan dari logam atau karet; colokan untuk pancuran, bukan dari logam atau karet; corozo;
counter [tabel]; credenzas; dasar kasur; dasar sisir untuk sarang lebah; dasar tempat tidur; daun meja; dekorasi kue dari
plastik; dekorasi plak dinding (perabotan) bukan dari tekstil; dekorasi plastik untuk bahan makanan; dekorasi plastik untuk kue;
dipan untuk bayi; dipan-dipan; dipan-dipan (divans); dispenser handuk tetap bukan dari logam; dispenser handuk, tetap, bukan
dari logam; dispenser untuk kantong limbah anjing, diperbaiki, bukan dari logam; display berdiri kardus menjadi furnitur;
display tempat pembelian [perabot]; divan dari kayu; divans; divans dari plastik; divans of reed; dock cleat, bukan dari logam;
dovecote; drum penyimpanan plastik; dudukan cermin; dudukan display dari logam; dudukan mesin, bukan dari logam;
dudukan tong, bukan dari logam; engsel jendela, bukan dari logam; engsel lantai, bukan dari logam; engsel pintu, bukan dari
logam; engsel tali, bukan dari logam; engsel, bukan dari logam; engsel, bukan dari logam, untuk pintu dan jendela;
escutcheons non-logam; etalase; etalase untuk barang dagangan; faucet, bukan dari logam, untuk tong; figur model [ornamen]
terbuat dari kayu; figur model [ornamen] terbuat dari lilin; figur model [ornamen] terbuat dari plastik; figur model [ornamen]
terbuat dari plester; figur tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; finial jendela dekoratif; furnitur anak-anak; furnitur
antik; furnitur bambu; furnitur bar; furnitur bayi; furnitur bean bag; furnitur bentwood; furnitur berlapis; furnitur dalam bentuk
kantong busa; furnitur dalam ruangan; furnitur dari bahan plastik; furnitur dari baja; furnitur dari kayu; furnitur dari kulit; furnitur
dari logam; furnitur dek; furnitur dengan isi busa tanpa rangka; furnitur kaca; furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur
kamar tidur yang dibuat khusus; furnitur khusus; furnitur kolam renang; furnitur luar ruang dari plastik; furnitur luar ruang,
bukan dari logam; furnitur luar ruangan dari logam; furnitur modular; furnitur outdoor dari kayu; furnitur pembibitan; furnitur
rotan; furnitur ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur seksional; furnitur taman; furnitur taman dari
aluminium; furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari logam; furnitur taman dari plastik; furnitur taman, bukan dari logam;
furnitur tanpa rangka, yang empuk; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur teras, bukan dari logam; furnitur terbuat dari
rotan; furnitur tiup; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur untuk berkemah; furnitur untuk keperluan industri; furnitur untuk
memajang barang; furnitur untuk memegang terarium dalam ruangan; furnitur untuk toko; furnitur wallpaper; furnitur yang
dapat diubah; furnitur yang terbuat dari kayu atau pengganti kayu; furnitur yang terbuat dari kayu pengganti; furnitur yang
terbuat dari pipa baja; furnitur, cermin, bingkai foto; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk,
kasur pegas/per; futon [perabot]; gabus; gabus untuk botol; gading, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; gagang mebel
dari plastik; gagang mebel, bukan dari logam; gagang pintu dari gerabah; gagang pintu dari kayu; gagang pintu dari plastik;
gagang pintu kaca; gagang pintu porselen; gagang pintu, bukan dari logam; gagang sapu, bukan dari logam; 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; gelang identifikasi dari
plastik; gelang identifikasi, bukan dari logam; gelang identifikasi, bukan dari logam, untuk rumah sakit; gelas cheval; gelas
menarik; gembok selain elektronik, bukan dari logam; gerabah menarik; gerbang anjing dari logam [perabot]; gerbang bayi;
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gerbang bayi dari logam; gerbang berhenti, bukan dari logam atau karet; 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]; gerbong makan malam [furniture]; gerobak beroda yang secara khusus diadaptasi untuk peralatan audiovisual
[furnitur]; gerobak menara logam beroda yang khusus disesuaikan untuk komputer [perabot]; gerobak teh; gerobak untuk
komputer [perabot]; gigi binatang; guci penguburan; guling; guling berbusa; guling dacron; guling latex; gulungan gulungan,
bukan dari logam, non-mekanis, untuk selang fleksibel; gulungan kayu untuk benang, sutra, tali; gulungan selang kebun yang
dioperasikan dengan tangan, bukan dari logam; gulungan, bukan dari logam, non-mekanis, untuk selang fleksibel; hewan
model [ornamen] terbuat dari kayu; hewan model [ornamen] terbuat dari lilin; hewan model [ornamen] terbuat dari plastik;
hewan model [ornamen] terbuat dari plester; hiasan dari plastic untuk makanan; hobnail, bukan dari logam; ibu dari mutiara;
ibu dari mutiara, tidak bekerja atau setengah bekerja; induk mutiara; jangkar pengikat, bukan dari logam, untuk mengamankan
gambar ke dinding; jemuran; jemuran aluminium; jendela berhenti, bukan dari logam atau karet; jerami anyaman, kecuali
anyaman; jerami barley, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, untuk anyaman; jerami gandum, tidak dikerjakan atau
setengah dikerjakan, untuk anyaman; jerami padi, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, untuk anyaman; jerigen, bukan
dari logam; kabinet; kabinet berhenti, bukan dari logam; 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 kursi; kaki untuk furnitur;
kamidana [altar shinto rumah tangga]; kandang anggur gabus; kandang anjing; kandang portabel; kandang untuk hewan;
kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; kantong teh plastik kosong; kapstok-kapstok untuk pakaian dari besi; kapsul
[wadah non-logam]; kapsul kakao kosong dari plastik; kapsul kopi barley kosong dari plastik; kapsul kopi ginseng kosong dari
plastik; kapsul kopi kosong dari plastik; kapsul plastik cappuccino kosong; kapsul teh plastik kosong; kapsul waktu, bukan dari
logam; karang; karang belum jadi; karang mentah; karang, tidak dikerjakan atau semi-dikerjakan; karton telur plastik untuk
penggunaan komersial; kartu kunci plastik, tidak dikodekan dan tidak magnetik; karya seni anyaman tangan yang terbuat dari
bambu; karya seni dari kayu, lilin, plester atau plastik; karya seni dari kulit kacang; karya seni yang terbuat dari ambar; karya
seni yang terbuat dari bambu; karya seni yang terbuat dari kayu; karya seni yang terbuat dari lilin; karya seni yang terbuat dari
plastik; karya seni yang terbuat dari plester; kastor, bukan dari logam; kasur; kasur air, bukan untuk keperluan medis; kasur
berkemah; kasur berkemah tiup; kasur berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur dacron berper; kasur
dacron rollball berper; kasur futon; kasur jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa; kasur perlatex; kasur
tiup; kasur tiup untuk digunakan saat berkemah; kasur tiup untuk penggunaan rekreasi; kasur toppers; kasur udara; kasur
udara untuk digunakan saat berkemah; kasur udara untuk penggunaan rekreasi; kasur udara, bukan untuk keperluan medis;
kasur yang terbuat dari kayu fleksibel; katrol plastik untuk kerai; katup keramik yang dioperasikan secara manual, selain dari
bagian mesin; katup pipa air dari plastik; katup plastik, selain bagian mesin; katup sudut plastik, selain bagian mesin; katup,
bukan dari logam, selain dari bagian mesin; katup, bukan dari logam, untuk wadah; kemasan wadah dari kayu atau plastik;
kerah pipa dari plastik; kerah pipa, bukan dari logam; kerah plastik untuk pipa pengikat; kerah, bukan dari logam, untuk pipa
pengikat; kerai; kerai dan tirai jendela dalam ruangan; kerai jendela dalam ruangan dari kertas; kerai untuk jendela mobil;
keran, bukan dari logam, untuk tong; keran, bukan dari logam, untuk tong bir; kerang; kerang laut; kerang tiram; kerang, tidak
dikerjakan atau setengah dikerjakan; keranjang bambu; keranjang bambu untuk keperluan industri; keranjang bayi; keranjang
belanja supermarket genggam, bukan dari logam; keranjang besar [keranjang]; keranjang dari plastik; keranjang memancing;
keranjang roti tukang roti; keranjang untuk mancing; keranjang untuk pengangkutan barang; keranjang, bukan dari logam;
kereta penyajian teh; keyboard untuk menggantung kunci; kipas angin genggam; kipas lipat genggam; kipas untuk
penggunaan pribadi, non-listrik; klakson, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; klem kabel, bukan dari logam; klem pipa
dari karet; klem pipa dari plastik; klem pipa, bukan dari logam; klem selang, bukan dari logam; klem, bukan dari logam; klip
kabel dari karet; klip kabel plastik; klip kabel, bukan dari logam; klip non-logam untuk menyegel tas; klip pipa plastik; klip pipa,
bukan dari logam; klip plastik untuk menyegel tas; klip, bukan dari logam, untuk kabel dan pipa; kombinasi kneeler dan kursi
untuk berkebun; konektor sambungan struktural, bukan dari logam; kontainer pengiriman kayu; kontainer pengiriman plastik;
konter display; konter penjualan; 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 bersarang; kotak bersarang untuk burung kecil; kotak bersarang untuk hewan; kotak bersarang untuk hewan
peliharaan rumah tangga; kotak dekoratif terbuat dari kayu; kotak kayu; kotak kayu atau plastik; kotak kayu dekoratif; kotak
kayu untuk keperluan kemasan industri; kotak kunci, bukan dari logam; kotak mendukung pesta plastik; kotak pegas; kotak
penyimpanan (mebel) untuk peralatan perawatan kuda; kotak penyimpanan, bukan dari logam; kotak peralatan dan troli
(bukan dari logam) (furnitur); kotak plastik; kotak plastik dekoratif; kotak sepatu; kotak surat dari kayu; kotak surat dari plastik;
kotak surat, bukan dari logam atau batu; kotak tampilan; kue toppers plastik; kuil domestik, bukan dari logam; kuku binatang;
kulit imitasi imitasi; kulit penyu; kulit penyu, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; kunci pegas non-logam; kunci plastik;
kunci sepeda, bukan dari logam; kunci, bukan dari logam, untuk kendaraan; kunci, bukan dari logam, untuk pintu; kunci, bukan
dari logam, untuk windows; kunci, selain listrik, bukan dari logam; kuning amber; kuning kuning; kursi; kursi  tumpuk; kursi
[kursi]; kursi [perabot]; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi bean bag; kursi belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi
bistro; kursi booster untuk anak-anak; kursi cinta; kursi dari logam; kursi dengan isi busa; kursi direktur; kursi disesuaikan
untuk bayi; kursi disesuaikan untuk digunakan oleh mereka yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi drum; kursi duduk berroda;
kursi ergonomis untuk pijat duduk; kursi geladak; kursi geladak lipat; kursi goyang; kursi goyang untuk bayi; kursi kantor; kursi
lipat; kursi lipat stadion portabel; kursi luar; kursi makan; kursi malas; kursi mandi; kursi mandi bayi portabel untuk digunakan
di bak mandi; kursi mandi beroda; kursi mandi pancuran bukan logam; kursi mandi portabel; kursi mandi untuk bayi; kursi
memancing; kursi pantai; kursi penata rambut; kursi penyusunan; kursi piknik; kursi roda untuk di kamar mandi; kursi santai;
kursi santai untuk perawatan kosmetik; kursi taman; kursi teras; kursi tinggi; kursi tinggi untuk bayi; kursi tiup; kursi untuk anak-
anak; kursi untuk memancing; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-kursi; kurung bingkai foto; kurung kuda gergaji, bukan
dari logam; kurung, bukan dari logam, untuk perabotan; kutub, bukan dari logam; kyogi [Makanan Jepang yang membungkus
lembaran kayu]; kyosoku [lengan bergaya Jepang]; label bagasi dari plastik; label harga plastik; label perekat plastik; label
perekat plastik kosong; label plastik; laci; laci [bagian furnitur]; laci kabinet di bawah wastafel untuk instalasi kamar mandi
[perabot]; laci menarik gerabah; laci menarik kaca; laci menarik plastik; laci menarik porselen; laci menarik, bukan dari logam;
landai plastik untuk digunakan dengan kendaraan; laras, bukan dari logam; layar [furnitur]; layar berdiri; layar koran berdiri;
layar terbuat dari buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh atau buluh
[furniture]; layar untuk perapian [furnitur]; 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
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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;
lencana, bukan dari logam, untuk kendaraan; lengan kabel non-logam; lengan penjepit bukan dari logam; liner tenggelam;
loker; lonceng angin [dekorasi]; lonceng pintu, bukan dari logam, non-listrik; mantel; matras kantong tidur untuk berkemah;
mebel; mebel dari logam untuk berkemah; mebel dari rotan; mebel tebu; meerschaum; meerschaum, tidak bekerja atau
setengah bekerja; meja; meja anak TK/Paud; meja balok kayu cacah; meja bar; meja belajar; meja berdiri; meja berlaci; meja
bistro; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari kayu; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari plastik; meja dari logam; meja
gambar; meja ganti untuk bayi; meja juru gambar; meja kantor; meja kerja; meja kerja industri; meja ketik; meja komputer;
meja kopi; meja kursi cafe; meja lipat; meja luar; meja makan; meja marmer; meja mosaik; meja pajangan [perabot]; meja
pangkuan; meja perawatan hewan peliharaan; meja pijat; meja piknik; meja portabel; meja rias; meja rias [perabot]; meja rias
dapur; meja rias tiga cermin; meja samping; meja sekolah; meja sesekali; meja taman; meja teh; meja teras; meja tulis; meja
yang dapat diatur ketinggiannya.; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; melihat bangku menjadi furnitur;
melihat kuda; memantul buaian; memperluas lengan, bukan dari logam, untuk membubuhkan sekrup; memuat batang
pengukur, bukan dari logam, untuk gerbong kereta api; memuat palet, bukan dari logam; menangani palet, bukan dari logam;
menatap bola; menggaruk posting untuk kucing; mengubah tikar bayi; mengubah tikar bayi portabel; mirror [mencari
kacamata]; mobil model skala [ornamen] dari kayu; mobil model skala [ornamen] dari plastik; mobil model skala [ornamen] dari
plester; mobil model skala [ornamen] lilin; model [ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; model
[ornamen] terbuat dari kayu; model [ornamen] terbuat dari lilin; model [ornamen] terbuat dari plastik; model [ornamen] terbuat
dari plester; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kayu; model kendaraan [ornamen] terbuat dari lilin; model kendaraan
[ornamen] terbuat dari plastik; model kendaraan [ornamen] terbuat dari plester; model mobil [ornamen] terbuat dari kayu;
model mobil [ornamen] terbuat dari lilin; model mobil [ornamen] terbuat dari plastik; model mobil [ornamen] terbuat dari plester;
model mobil miniatur [ornamen] dari kayu; model mobil miniatur [ornamen] dari plastik; model mobil miniatur [ornamen] dari
plester; model mobil miniatur [ornamen] lilin; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kayu; model pesawat terbang
[ornamen] terbuat dari lilin; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari plastik; model pesawat terbang [ornamen] terbuat
dari plester; model skala [ornamen] dari kayu; model skala [ornamen] dari plastik; model skala [ornamen] dari plester; model
skala [ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; model skala [ornamen] lilin; mural dari kayu, lilin, plester
atau plastik; nightstands; nomor rumah, bukan dari logam, tidak bercahaya; obeng, bukan dari logam; onigaya hay [bahan
mentah atau sebagian dikerjakan]; ornamen [patung] terbuat dari kayu; ornamen [patung] terbuat dari lilin; ornamen [patung]
terbuat dari plastik; ornamen [patung] terbuat dari plester; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari kayu; ornamen dalam
bentuk mini yang terbuat dari lilin; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari plester; ornamen dalam bentuk miniatur yang
terbuat dari plastik; ornamen liburan dari kayu, selain ornamen pohon; ornamen liburan dari plastik, selain ornamen pohon;
ornamen pesta dari plastik; ornamen tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu, selain hiasan pohon Natal; ornamen yang
terbuat dari plastik; paket hadiah hiasan yang terbuat dari plastik; paku keling, bukan dari logam; paku rak untuk peralatan
berkuda; palang pintu, bukan dari logam; palet pengangkut, bukan dari logam; palet, bukan dari logam; palung, bukan dari
logam, untuk mencampur mortar; panel furnitur; panel kayu dekoratif [furnitur]; papan buletin; papan direktori; papan display;
papan kayu; papan kayu atau plastik; papan kayu tegak; papan merek dari kayu atau plastik; papan nama bukan dari logam;
papan nama dari plastik; papan nama plastik; papan pin gabus [papan pemberitahuan]; papan presentasi; papan rak untuk
mesin tik; papan skor untuk olahraga, selain mekanik atau listrik; partisi berdiri bebas [furnitur]; partisi furnitur; partisi furnitur
dari kayu; partisi kantor berdiri bebas [perabot]; partisi kantor bergerak [furniture]; pasak [pin], bukan dari logam; pasak kebun,
bukan dari logam; pasak sepatu dan pasak sepatu, bukan dari logam; pasak sepatu, bukan dari logam; pasak tenda, bukan
dari logam; patio furniture dari kayu; patio furniture dari logam; patio furniture dari plastik; patung ambar; patung desktop yang
terbuat dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; patung gading; patung kayu; patung kayu, lilin, plester atau plastik;
patung lilin; patung religi dari kayu, lilin, plester atau plastik; patung resin; patung tulang; patung tulang atau gading; patung
yang terbuat dari plastik; patung, patung dan karya seni atau kayu, lilin, plester atau plastik; patung-patung [patung] dari tulang
atau gading; patung-patung dari kayu, lilin, plester atau plastik; patung-patung kayu; patung-patung lilin; patung-patung plastik;
patung-patung plester; patung-patung resin cor dingin; patung-patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; patung-
patung yang terbuat dari plester; pegangan bak mandi, bukan terbuat dari logam; pegangan bathtub, bukan dari logam;
pegangan jendela dari kayu; pegangan jendela dari plastik; pegangan jendela dari porselen; pegangan jendela, bukan dari
logam; pegangan kamar mandi, bukan dari logam; pegangan shower kamar mandi bukan dari logam; pegas pintu non-logam;
pegas pintu, bukan dari logam, bukan listrik; pegas tempat tidur dari bahan non-logam; pegas terutama terbuat dari plastik;
pegas untuk mesin cuci (plastik); pelampung, bukan dari logam; pelari, bukan dari logam, untuk pintu; pelari, bukan dari
logam, untuk pintu geser; pelari, bukan dari logam, untuk windows; pelat identitas, bukan dari logam; pelat jari, bukan dari
logam; pelat nama pintu, bukan dari logam; pelat nomor balap sepeda, bukan dari logam; pelat nomor non-logam; pelat pintu,
bukan dari logam; pelindung bumper untuk boks bayi; pelindung bumper untuk dipan, selain sprei; pelindung bumper untuk
perabotan; pelindung pohon, bukan dari logam; pemasangan sikat; pembagi laci; pembagi ruang; pemegang cetak biru
[furnitur]; pemegang gabus anggur; pemegang gorden, bukan dari bahan tekstil; pemegang kayu untuk papan nama;
pemegang plastik untuk papan nama; pemegang tiket pergantian plastik bening; pemirsa pintu, bukan dari logam [tidak
diperbesar]; penahan buku; penanda tanaman dari kayu; penanda tanaman plastik; penangkap mimpi [dekorasi]; pengencang
berulir, bukan dari logam; pengencang jendela, bukan dari logam; pengencang pintu, bukan dari logam; pengencang
selempang, bukan dari logam, untuk windows; pengetuk pintu, bukan dari logam; pengikat gorden; pengiriman dan kotak
penyimpanan plastik; penunjang buku; penutup botol, bukan dari logam; penutup furnitur dari kain; penutup furnitur yang
dipasang, bukan dari kain; penutup furnitur yang terpasang; penutup pakaian [penyimpanan]; penutup pintu, bukan dari logam,
non-listrik; penutup plastik untuk klem selang logam; penutup plastik untuk wadah; penutup rel boks dipasang; penutup tas,
bukan dari logam; penutup untuk wadah, bukan dari logam, atau dari kertas; penutup, bukan dari logam, untuk wadah;
penyelenggara laci; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai; perabot rak bagasi; perabot rumah
tangga; perabot sekolah; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk, tulang, gading, baleln, kulit
kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik; perabotan; perabotan
dapur; perabotan kantor; perisai plastik fleksibel untuk menahan percikan sembari membilas popok kotor; perlengkapan
tempat tidur, bukan dari logam; peti; peti alat, bukan dari logam [perabot]; peti alat, bukan dari logam, kosong; peti furnitur; peti
kayu; peti kayu atau plastik; peti kesayangan; peti laci; peti mati; peti mati [peti mati]; peti mati kayu; peti mati paus; peti mati
pemakaman; peti mati penguburan; peti nagamochi; peti plastik; peti untuk mainan; peti, bukan dari logam; piala kayu, gabus,
alang-alang, tebu, anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kulit, kuning, bunda mutiara, meerschaum atau dari

Halaman 277 dari 668



plastik; piala kolom kayu, gabus, buluh, tebu, anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang ikan, kulit, kuning, bunda mutiara,
meerschaum atau dari plastik; piala plastik; pijakan kaki; pijakan untuk bunga [furnitur]; pin pasak, bukan dari logam; pintu
berhenti dari kayu; pintu berhenti dari plastik; pintu berhenti, bukan dari logam atau karet; pintu lemari menangkap, bukan dari
logam; pintu untuk furnitur; piring ambroid; pita identifikasi, bukan dari logam, untuk sistem pengumpulan darah; pita kayu; plak
dari tulang, gading, plastik, lilin atau kayu; plak dinding dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; plak dinding terbuat
dari plastik atau kayu; plakat dari kayu atau plastik; plakat kayu; plakat plastik; plat bentuk L dan plat kenegaraan bukan dari
logam; plat nomor baru dari plastik; plat registrasi kendaraan, bukan dari logam; plat registrasi, bukan dari logam; platform
ganti bayi yang terpasang di dinding; playhouses untuk hewan peliharaan; playpens untuk bayi; podium; polong cappuccino
kosong dari plastik; polong kopi barley kosong dari plastik; polong kopi ginseng kosong dari plastik; polong kopi plastik kosong;
pondok, bukan dari logam; ponsel [dekorasi]; porselen menarik; potongan tepi kayu atau plastik untuk penggunaan dengan
perabotan; prasmanan; produk anyaman rotan; puntung air, bukan dari logam; pusat hiburan [furnitur]; 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; rambu-rambu bukan dari logam; ranjang; ranjang kayu; ranjang logam; ranjang untuk memijat; rantai,
bukan dari logam; rel bathtub, bukan dari logam; rel pakaian; rel tempat tidur; rel tirai; rel tirai mandi; ring plastik (bagian mesin
cuci); roda chocks, bukan dari logam; rol gorden; rol plastik untuk pintu garasi; rol, bukan dari logam, untuk pintu; rol, bukan
dari logam, untuk windows; rotan; rotan, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; rumah burung; rumah tangga cor batu dan
furnitur taman; rusa jantan; salib kayu, lilin, plester atau plastik, selain perhiasan; sandaran; sandaran kepala [perabot];
sandaran kepala untuk tempat tidur; sandaran punggung portabel untuk digunakan dengan kursi; sandaran tangan untuk
furnitur; sandaran tempat tidur; sangkutan jas bukan dari logam; sarang lebah; sekrup atas, bukan dari logam, untuk botol;
sekrup pengikat, bukan dari logam, untuk kabel; sekrup, bukan dari logam; selimut untuk pakaian [lemari pakaian]; selubung
botol dari kayu; settees; shikibuton [kasur jepang]; shims, bukan dari logam; singkatan dari mesin hitung; sisipan plastik [baki]
untuk kotak alat; sisipan plastik dipasang untuk digunakan sebagai pelapis wadah; sisipan plastik untuk digunakan sebagai
pelapis wadah; sisipan plastik untuk inti kertas digunakan untuk memfasilitasi gulungan gulungan; slider furnitur non-logam;
sofa; sofa bambu; sofa buluh; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa rotan; sofa taman; sofa yang bisa
diperpanjang; spidol kuburan plastik; stan khusus diadaptasi untuk memegang klub golf [furnitur]; stan tampilan; stand display
kostum; staybolts, bukan dari logam; strip borgol plastik; sumbat blanking, bukan dari logam; sumbat botol, bukan dari kaca,
logam atau karet; sumbat gabus; sumbat gabus atau gabus tiruan; sumbat gabus tiruan; sumbat kayu untuk wadah kemasan
industri; sumbat, bukan dari kaca, logam atau karet; tab indicia dari plastik; tabel akhir; tabel drop-leaf; tabel kartu; tabel
konsol; tabel trestle; table centrepieces [ornamen] terbuat dari lilin; table centrepieces [ornamen] terbuat dari plester; tabung
non-logam untuk gas atau cairan tekan, dijual kosong; tabung pemeras plastik, kosong; tabung plastik; tabung plastik yang
bisa dilipat; tag tas golf dari plastik; tag telinga dari plastik untuk ternak; talenan [tabel]; tambatan pelampung, bukan dari
logam; tampilan tabel; tanaman merambat, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, untuk anyaman; tanda-tanda plastik
tiup; tanduk; tanduk buatan; tanduk hewan; tanduk tidak dikerjakan atau semi-bekerja; tangga [tangga], bukan dari logam;
tangga dari kayu atau plastik; tangga naik mobil, bukan dari logam, untuk penumpang; tangga, bukan dari logam; tangga,
bukan dari logam, untuk perpustakaan; tangki air atas; tangki air bawah; tangki air dari plastik untuk keperluan industri; tangki
air dari plastik untuk keperluan pertanian; tangki air dari plastik untuk keperluan rumah tangga; tangki air hujan, bukan dari
logam atau dari batu; tangki air industri, bukan dari logam atau dari batu; tangki air plastik; tangki air untuk keperluan rumah
tangga, bukan dari logam atau dari batu; tangki penampungan air besar; tangki penyimpanan air, bukan dari logam atau 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; tank, bukan dari logam
atau dari batu; tarikan batu; tarikan batu untuk lemari, laci dan perabot; tarikan keramik; tarikan keramik untuk furnitur; tarikan
keramik untuk laci; tarikan keramik untuk lemari; tarikan keramik untuk lemari, laci dan perabot; tarikan laci dari gelas,
porselen atau gerabah; tarikan laci dari plastik atau kayu, gabus, buluh, tebu, anyaman, tanduk, gading, tulang ikan, kulit,
amber, ibu dari mutiara, meerschaum dan pengganti untuk semua bahan ini; tarikan, bukan dari logam; taruhannya, bukan
dari logam, untuk tanaman atau pohon; tatakan meja / talenan yang digunakan dalam furnitur; tegakan tanaman; telur plastik
Paskah yang dicetak; tempat cuci tangan; 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 membawa hewan
peliharaan untuk hewan kecil
(selain kandang); tempat pemeliharaan untuk hewan kecil; tempat penyimpanan air, bukan dari logam; tempat penyimpanan
tujuan umum, bukan dari logam; tempat penyimpanan, bukan dari logam; tempat sampah, bukan dari logam; tempat tidur;
tempat tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur bean bag; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur dengan ruang
penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang penyimpanan; tempat tidur
hewan; tempat tidur hewan peliharaan tiup; tempat tidur kapsul; tempat tidur kayu; tempat tidur kucing; tempat tidur kursi;
tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan; tempat tidur pantai; tempat tidur portabel; tempat tidur portabel
untuk anak-anak; tempat tidur portabel untuk hewan peliharaan; tempat tidur rumah sakit; tempat tidur sofa; tempat tidur
susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur udara, bukan untuk tujuan medis; tempat tidur untuk anak-anak; tempat tidur untuk
bayi; tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat tidur, kecuali linen; tepi jerami; tepi
plastik untuk perabotan; tetap baut, bukan dari logam; tiang bahu [kuk]; tiang bendera genggam, bukan dari logam; tiang
bukan dari logam; tiang tenda, bukan dari logam; tikar atau penutup yang bisa dilepas untuk wastafel; tikar kantong tidur; tikar
tidur; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; tikar tidur untuk berkemah; tikar tidur untuk digunakan oleh anak-anak; tikar untuk
playpens bayi; tirai (perabot); tirai bambu; tirai buluh, rotan atau bambu [sudare]; tirai dalam ruangan; tirai indoor berpalang
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untuk windows; tirai indoor bilah; tirai indoor dari tekstil; tirai jendela; tirai jendela (interior); tirai jendela dalam ruangan; tirai
jendela dalam ruangan (bernuansa); tirai jendela dalam ruangan [perabot]; tirai jendela dalam ruangan dari kertas; tirai jendela
dalam ruangan dari logam; tirai jendela dalam ruangan dari tekstil; tirai jendela dalam ruangan terbuat dari logam; tirai jendela
dari kain; tirai jendela dari tekstil; tirai jendela indoor dari anyaman kayu; tirai manik-manik untuk dekorasi; tirai venesia; tirai
venesia interior; tirai venesia internal; tiriskan perangkap [katup] dari plastik; tokoh terbuat dari rotan; tombol kaca; tombol
keramik; tombol-tombol kayu; tombol-tombol plastik; tombol-tombol porselen; tong kayu; tong kayu untuk menuang anggur;
tong, bukan dari logam; tongkat kayu; tongkat sepatu, bukan dari logam; tongkat untuk digunakan dalam reed diffusers, dijual
terpisah; topi berdiri; toppers kasur dipasang; trestles [perabot]; trestles untuk digunakan sebagai dukungan tabel; trestles,
bukan dari logam, untuk meja pendukung; trim jendela, bukan dari logam; trim laci, bukan dari logam; trim pintu, bukan dari
logam; troli [perabot]; tsuitate [Partisi berdiri panel tunggal Oriental]; tulang hewan, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan;
tulang punggung; tulang tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; tulang, tanduk, gading, tulang ikan paus atau induk
mutiara yang belum di olah dan semi diolah; tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau
belum dikerjakan; tumpuan kaki; tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung; tutup botol, bukan dari logam; tutup
kayu untuk wadah kemasan industri; tutup penyegelan, bukan dari logam; tutup plastik; tutup sumbat plastik untuk wadah
kemasan industri; ubin cermin; ukiran kayu; ukiran tulang; undangan cetak terbuat dari akrilik; unit dinding [furnitur]; unit laci;
unit lantai kardus untuk memajang barang dagangan; unit panel yang berdiri bebas untuk pameran, display dan partisi; unit
panel yang dipasang di dinding untuk pameran, tampilan, dan partisi; 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; waduk air hujan, bukan dari logam atau dari batu; wazukue [meja rendah
bergaya Jepang]; whalebone tidak dikerjakan atau semi-dikerjakan; whalebone yang tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan
atau ibu dari mutiara; whalebone, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; workstation komputer [furnitur]; workstation
memiliki permukaan kerja multi guna untuk digunakan dalam berbagai bidang; yo [kasur tradisional Korea]; zabuton [bantal
lantai Jepang]; zaisu [Kursi bergaya Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:06:41
540   EtiketJID2021089436

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Candirejo,  RT. 9, RW. 2, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61382
JESIKA TERESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VICTORY CHICKEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===melayani makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:16:29
540   EtiketJ082021089437

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Bangkir RT/RW 002/001 Kel. Sindanggalih Kec. Cimanggung, Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat

Agus Sudrajat, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'JO TIME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Coklat Tua, Coklat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Kedai; Layanan kedai makan; angkringan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai

minuman===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:19:12
540   EtiketJID2021089438

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.Moh. Yamin Ruko Vatulemo No. 7 , Kota Palu, Sulawesi Tengah
PT. Sulawesi Terang Sinergi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sulawesi Terang
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konstruksi dan perbaikan gedung; layanan konsultasi di bidang konstruksi, perbaikan, restorasi, pemeliharaan dan

pemasangan; pemasangan alat penerangan; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan peralatan listrik dan
elektronik; pemasangan, perawatan dan perbaikan lampu jalan; perbaikan bangunan; perbaikan instalasi pasokan energi;
perbaikan peralatan untuk penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan
air dan keperluan sanitasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:21:18
540   EtiketJID2021089439

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN EMERALD RESIDEN BLOK O 15,  JL RAYA MAUK NO.13,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15520

RIZKI AJI NUGROHO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAYANA CARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih Dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:25:41
540   EtiketDID2021089440

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Atmosphere Blok 6 No. 31, Sentul Nirwana, RT 001/RW 001, Kelurahan
Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
16810

Andre Muhammad Zhafiri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Febri Hendarjat S.H., M.Hum.
Jalan Anggrek Boulevard Blok K6, Komplek Surapati Core, Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dreezel Coffee
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Andre Pretzel bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk hasil panen. Dreez yang berarti minum
(berasal dari bahasa slank di Inggris)

591 Uraian Warna : Kuning, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang

belum diolah); Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan
susu); Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman kopi
dengan atau tanpa susu; 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 berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang
dilapisi cokelat; campuran kopi hitam dengan susu panas; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat
minuman kopi; kopi instan; kopi kantongan; kopi susu instan; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; minuman berbahan
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dasar espresso; 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 dari campuran espresso, es krim dan brownies;
minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu;
minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang
dicampur dengan air panas; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; sediaan
minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar
kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:27:16
540   EtiketJID2021089441

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lippo Kuningan Lantai 12, Jalan HR. Rasuna Said Kav B-12, Kel. Karet Kuningan,
Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12940, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT Ignite Services Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Roojai
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan informasi, nasehat dan

konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
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tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; 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; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan;
layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim
asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; manajemen bisnis agen dan broker
asuransi berdasarkan outsourcing; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi layanan asuransi,
atas nama pihak ketiga; proses administrasi klaim asuransi===
===Agen asuransi; Analisis kebutuhan asuransi dan keuangan pelanggan dan saran mengenai produk asuransi dan produk
keuangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.; Asuransi; Asuransi jiwa; Asuransi kecacatan tetap; Asuransi pencurian;
Asuransi pencurian rumah; Asuransi pendapatan rawat inap mendadak; Asuransi penggantian biaya medis mendadak;
Asuransi perampokan di taksi atau kendaraan pribadi (mobil & motor); Asuransi rawat inap; Asuransi tunjangan kematian
karena kecelakaan; Jasa administrasi dan agen dalam bidang asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, cacat dan perawatan
jangka panjang; Jasa agen asuransi; Jasa aktuaria asuransi; Jasa analisa asuransi; Jasa asuransi garansi khusus terkait
dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai
untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa asuransi kerugian; Jasa asuransi
khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi
daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa asuransi secara
online; Jasa asuransi yang berkaitan dengan layanan dan perbaikan peralatan khusus terkait dengan rokok elektronik,
perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik,
perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa broker, informasi, dan konsultasi asuransi; Jasa
informasi keuangan dan layanan manajemen yang berkaitan dengan asuransi; Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi; Jasa
manajemen asuransi; Jasa penilaian di bidang klaim asuransi kesehatan, cacat, kecelakaan, jiwa dan kesehatan; Jasa-jasa
perencanaan terkait asuransi jiwa; Konsultasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi infomasi keuangan, peminjman
dengan jaminan, penukaran uang; Layanan asuransi (khususnya, asuransi kecelakaan pribadi, asuransi kecacatan total dan
sementara , asuransi kecacatan permanen , dan asuransi kematian karena kecelakaan ); Layanan asuransi unit; Layanan
informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global, layanan
moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global, kliring
dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan administrasi pembayaran
melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara keuangan, menyediakan layanan untuk
melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global, menyediakan layanan untuk melakukan
pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang
dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang
disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang
disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu
kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko
keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi
keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan
informasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan
dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen
keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan
pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap
keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman komersial, penyediaan pinjaman konsumen,
penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi,
administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan manajemen asuransi, layanan
reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [internet
banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi, perbankan swasta,
perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank, memproses
pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran elektronik,
layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran elektronik
melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi dan merger
bisnis; Layanan konsultasi, yaitu, menyediakan jasa penasihat mengenai risiko keuangan dan masalah asuransi yang
berkaitan dengan transportasi, penanganan, dan pergudangan barang; Layanan perbankan dan asuransi; Layanan saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan keuangan; Memberikan informasi di bidang jasa asuransi dan keuangan
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melalui situs web, blog dan situs sosial media; Memberikan informasi tentang asuransi; Menyediakan portal internet mandiri
berbasis web yang menampilkan teknologi yang memungkinan broker/pialang asuransi untuk memberikan penawaran
asuransi, pengikatan polis asuransi, dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Nasehat asuransi; Penilaian keuangan
(asuransi, perbankan, tanah dan bangunan pemukiman); Penilaian untuk tujuan asuransi; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, layanan reasuransi, penyedia layanan garansi
(untuk hal elektronik atau lainnya), layanan aktuaria, informasi asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan
konsultasi dan informasi terkait investasi, asuransi dan keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait garansi,
Manajemen administrasi, investasi dan keuangan dan layanan broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi rencana
asuransi dan klaim asuransi, layanan konsultasi terkait asuransi, analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi,
jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi, riset asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan penilaian,
klaim garansi, administrasi dan layanan penilaian, penyedia informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti dan
asuransi hidup, estimasi risiko asuransi, kehilangan dan kewajiban,  penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs
internet untuk mendapatkan informasi di bidang asuransi, risiko permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian,
manajemen risiko,dan analisis kehilangan, layanan pengumpulan dan pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan
permintaan konsumen dengan harga polis asuransi yang dikumpulkan melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi,
agen, dan agensi yang menarik permintaan tersebut, jasa keuangan, layanan konsultasi investasi, layanan manajemen
investasi,  broker, layanan investasi modal, layanan manajemen modal, analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi,
perbankan, real estat], informasi keuangan, penyedia informasi terkait broker keuangan melalui media elektronik, manajemen
keuangan, perencanaan keuangan, analisis investasi, layanan alokasi portofolio, penyedia informasi terkait rencana
keuangan, analisis investasi, alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan
layanan konsultasi (melalui media elektronik atau sebaliknya), layanan pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana,
layanan agen pemulihan hutang, penyedia situs web, blog, dan situs sosial media yang menyediakan informasi di bidang
keuangan dan asuransi, pengumpulan informasi keuangan, data, statistik, dan indeks,  Layanan garansi dan perpanjangan
garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi dan layanan manajemen (keuangan), manajemen kerugian keuangan, layanan
pembayaran tagihan, layanan pembayaran elektronik, layanan pinjaman angsuran, pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan
penasihat; Penyediaan layanan antara lain keuangan, penilaian, asuransi, pinjaman, dan urusan moneter; Pertanggungan
asuransi jaminan; Pertanggungan asuransi kecelakaan; 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; administrasi asuransi; administrasi klaim asuransi; administrasi penyesuaian klaim
asuransi; agen asuransi dan broker; agen asuransi dan layanan broker; agen untuk asuransi non-jiwa; asuransi barang dalam
perjalanan; asuransi barang saat dalam perjalanan; asuransi biaya hukum; asuransi jaminan sosial wajib; asuransi jiwa dan
kesehatan; asuransi jiwa dan layanan anuitas; asuransi jiwa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; asuransi
kejahatan; asuransi kendaraan bermotor; asuransi kerugian; asuransi kesehatan; asuransi kesehatan medis, bedah atau
rumah sakit; asuransi kesehatan pribadi; asuransi kewajiban sipil; asuransi perbankan hipotek; asuransi perlindungan anti-
pencurian dan kerusakan produk; asuransi real estat; asuransi untuk biaya hukum; asuransi untuk bisnis; asuransi untuk
kantor; asuransi untuk kewajiban pihak ketiga; asuransi yang berkaitan dengan properti; asuransi, urusan keuangan, urusan
moneter, dan urusan real estat; broker asuransi; broker asuransi bangunan; broker asuransi gigi; broker asuransi jiwa; broker
asuransi jiwa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; broker asuransi jiwa, investasi dan pensiun; broker
asuransi kebakaran; broker asuransi kecelakaan; broker asuransi kelautan; broker asuransi kesehatan; broker asuransi mobil;
broker asuransi non-jiwa; broker asuransi pertanian; broker asuransi properti; broker asuransi real estat; broker asuransi
rumah; broker asuransi, reasuransi, investasi dan pensiun; evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat]; evaluasi
keuangan untuk keperluan asuransi; informasi asuransi; informasi asuransi bangunan; informasi asuransi gigi; informasi
asuransi jiwa; informasi asuransi kebakaran; informasi asuransi kecelakaan; informasi asuransi kelautan; informasi asuransi
kendaraan bermotor; informasi asuransi kesehatan; informasi asuransi mobil; informasi asuransi pertanian; informasi asuransi
real estat; informasi asuransi rumah; jaminan asuransi; jaminan asuransi profesional; jasa agen asuransi; jasa agen asuransi
jiwa; jasa agen asuransi kecelakaan; jasa agen asuransi pertanian; jasa agen asuransi rumah; jasa aktuaria asuransi; jasa
asuransi; jasa asuransi bangunan; jasa asuransi dan asuransi jiwa; jasa asuransi dan informasi keuangan dan konsultasi; jasa
asuransi dan keuangan; jasa asuransi ganti rugi; jasa asuransi garansi; jasa asuransi jiwa; jasa asuransi kebakaran; jasa
asuransi kecelakaan; jasa asuransi kelautan; jasa asuransi kendaraan; jasa asuransi kendaraan bermotor; jasa asuransi
mobil; jasa asuransi penjaminan emisi untuk layanan hukum prabayar; jasa asuransi penjaminan emisi untuk perawatan
kesehatan prabayar; jasa asuransi perjalanan; jasa asuransi pertanian; jasa asuransi properti; jasa asuransi real estat; jasa
asuransi transportasi; jasa asuransi untuk perlindungan hipotek; jasa asuransi yang berkaitan dengan barang; jasa asuransi
yang berkaitan dengan biaya hukum; jasa asuransi yang berkaitan dengan dana pensiun; jasa asuransi yang berkaitan
dengan kapal; jasa asuransi yang berkaitan dengan kredit; jasa asuransi yang berkaitan dengan penerbangan; jasa asuransi
yang berkaitan dengan perjalanan; jasa asuransi yang berkaitan dengan properti; jasa asuransi yang berkaitan dengan real
estat; jasa asuransi, yaitu, penjaminan, penerbitan dan administrasi asuransi jiwa; jasa asuransi, yaitu, pertanggungan properti
dan korban jiwa, kesehatan, kendaraan, perumahan, dan pribadi; jasa evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; jasa
evaluasi keuangan untuk tujuan asuransi, perbankan dan real estat; jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi;
jasa informasi sehubungan dengan keuangan dan asuransi, yang disediakan secara online dari database komputer atau
internet; jasa investasi asuransi variabel; jasa kartu kredit, mengolah dan mentransmisi tagihan dan pembayaran daripadanya,
dan menyediakan asuransi untuk transaksi keuangan; jasa keagenan asuransi untuk kecelakaan pribadi pelancong; jasa
keuangan yang berkaitan dengan asuransi; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa keuangan, yaitu, menyediakan opsi
investasi yang tersedia untuk anuitas variabel dan produk asuransi jiwa variabel; jasa konsultasi asuransi; jasa konsultasi
asuransi dan broker, keuangan, manajemen aset (sekuritas, saham, obligasi keuangan); jasa konsultasi asuransi kendaraan;
jasa konsultasi asuransi perjalanan; jasa konsultasi asuransi transportasi; jasa konsultasi dan konsultasi asuransi; jasa
konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan asuransi; jasa penjaminan asuransi; jasa penjaminan asuransi untuk
semua jenis asuransi; jasa penjaminan asuransi yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa penjaminan emisi
asuransi perjalanan; jasa penjaminan emisi asuransi transportasi; jasa penjaminan emisi atas asuransi kendaraan; jasa
penyediaan informasi asuransi perjalanan; jasa penyediaan informasi asuransi transportasi; jasa penyediaan informasi terkait
asuransi kendaraan; jasa penyelesaian klaim asuransi; jasa pialang asuransi kendaraan; jasa pialang asuransi perjalanan;
jasa pialang asuransi transportasi; jasa yang berkaitan dengan asuransi; ketentuan asuransi pinjaman hipotek; ketentuan
kutipan premi asuransi; kompilasi informasi asuransi; komputasi tingkat premi asuransi; konsultasi  asuransi; konsultasi
asuransi; konsultasi asuransi bangunan; konsultasi asuransi gigi; konsultasi asuransi jiwa; konsultasi asuransi kebakaran;
konsultasi asuransi kecelakaan; konsultasi asuransi kelautan; konsultasi asuransi kendaraan bermotor; konsultasi asuransi
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kesehatan; konsultasi asuransi mobil; konsultasi asuransi pertanian; konsultasi asuransi real estat; konsultasi asuransi rumah;
konsultasi dan informasi mengenai asuransi; konsultasi keuangan dan asuransi; konsultasi keuangan dan konsultasi asuransi;
konsultasi keuangan program program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; konsultasi yang berkaitan
dengan penjaminan asuransi; layanan asuransi bersama; layanan asuransi dan garansi; layanan asuransi dan jaminan jiwa;
layanan asuransi dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; layanan asuransi garansi diperpanjang; layanan
asuransi gigi; layanan asuransi kecelakaan; layanan asuransi kesehatan; layanan asuransi pertanggungjawaban umum;
layanan asuransi pribadi; layanan asuransi rumah; layanan asuransi telepon seluler; layanan asuransi untuk telepon seluler;
layanan asuransi yang berkaitan dengan kendaraan; layanan asuransi yang berkaitan dengan olahraga; layanan asuransi
yang berkaitan dengan perlindungan harga untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan asuransi yang
berkaitan dengan perlindungan pembelian untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan asuransi yang
berkaitan dengan perpanjangan garansi untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan broker asuransi; layanan
konsultasi asuransi; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi jiwa; layanan konsultasi dan broker yang
berkaitan dengan asuransi kecelakaan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi kendaraan; layanan
konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi kesehatan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan
asuransi mobil; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi perjalanan; layanan konsultasi dan broker yang
berkaitan dengan asuransi rumah; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan broker asuransi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan reasuransi; layanan
pembatalan hutang menggunakan hasil asuransi jiwa, cacat dan pengangguran; layanan pengangkut asuransi; layanan
penyelesaian asuransi jiwa; layanan perbankan dan asuransi; layanan perbankan, keuangan dan asuransi; layanan
pertanyaan kredit yang berkaitan dengan asuransi; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu menyediakan
informasi keuangan online, menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik,
perdagangan mata uang real-time online, layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan komoditas
keuangan, layanan pertukaran saham elektronik, melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak ketiga,
melakukan transaksi keuangan online, transfer dana elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara elektronik,
pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat berharga
berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio, jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi, perdagangan
berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online untuk
perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi keuangan,
layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik, layanan
transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi keuangan online, menyediakan informasi keuangan dan
asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan
informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi
elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan
penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; manajemen keuangan dari program imbalan
kerja mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan mengenai
asuransi dan keuangan; manajemen keuangan klaim asuransi; manajemen pengendalian kerugian asuransi; manajemen
risiko asuransi; memberikan informasi online di bidang asuransi; memberikan informasi tentang rencana asuransi kesehatan;
memberikan informasi terkait dengan broker asuransi jiwa; memberikan informasi terkait dengan broker asuransi non-jiwa;
memberikan informasi terkait dengan perhitungan tarif premi asuransi; memberikan informasi terkait dengan pertanggungan
asuransi; memberikan informasi terkait penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa; memberikan informasi yang berkaitan
dengan asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan asuransi jiwa; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pertanggungan asuransi jiwa; memberikan penawaran harga asuransi kendaraan; memberikan penawaran
harga premi asuransi melalui sarana on-line, telepon dan surat; memberikan saran di bidang asuransi properti dan
kecelakaan; mengatur asuransi; menilai klaim asuransi; menyediakan asuransi perlindungan pembelian untuk barang yang
dibeli menggunakan kartu kredit; menyediakan informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan invetasi.;
menyediakan informasi keuangan dan asuransi secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan
informasi online tentang asuransi dari basis data komputer atau Internet; menyediakan layanan transaksi elektronik terkait
dengan asuransi; pembiayaan premi asuransi; pemrosesan elektronik dari klaim asuransi dan data pembayaran; pemrosesan
klaim asuransi; pemrosesan transaksi asuransi; pengaturan penilaian klaim asuransi; pengumpulan premi asuransi; penilaian
asuransi; penilaian kerugian asuransi; penilaian keuangan, layanan penyesuaian dan penyelesaian yang berkaitan dengan
klaim asuransi; penilaian klaim asuransi; penilaian untuk klaim asuransi properti pribadi; penilaian untuk klaim asuransi real
estat; penilaian untuk klaim asuransi yang berkaitan dengan properti pribadi; penilaian untuk klaim asuransi yang berkaitan
dengan real estat; penjaminan asuransi; penjaminan asuransi bangunan; penjaminan asuransi di bidang asuransi kewajiban
profesional; penjaminan asuransi gigi; penjaminan asuransi jiwa; penjaminan asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan kerugian;
penjaminan asuransi kebakaran; penjaminan asuransi kebakaran laut; penjaminan asuransi kecelakaan; penjaminan asuransi
kecelakaan industri; penjaminan asuransi kelautan; penjaminan asuransi kendaraan bermotor; penjaminan asuransi
kesehatan; penjaminan asuransi kewajiban umum; penjaminan asuransi mobil; penjaminan asuransi non-jiwa; penjaminan
asuransi pertanian; penjaminan asuransi properti; penjaminan asuransi real estat; penjaminan asuransi rumah; penjaminan
asuransi transportasi laut; penjaminan dan administrasi asuransi perawatan kesehatan yang disediakan melalui jaringan
komputer global; penyesuaian klaim asuransi; penyesuaian klaim asuransi dan layanan penyelesaian; penyesuaian klaim di
bidang asuransi; penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa; perantara asuransi kendaraan bermotor; perantara untuk
asuransi dan kredit; persiapan laporan asuransi; persiapan laporan keuangan dan asuransi; pialang asuransi kerugian dan
pencurian; pialang asuransi mobil; subrogasi asuransi; underwriting asuransi kecelakaan laut; underwriting asuransi
kompensasi untuk produk yang dibeli===
===Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak dan platform yang tidak dapat diunduh sebagai layanan (PAAS)
yang menampilkan perangkat lunak untuk mengutip, mengikat, dan menerbitkan asuransi; Menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pemeliharaan kebijakan asuransi; Menyediakan perangkat
lunak antarmuka online yang tidak dapat diunduh untuk layanan asuransi, yaitu, memberi peringkat, mengutip, penjaminan,
pengikatan, dan menerbitkan tanggungan asuransi; 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
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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; menyediakan platform web hosting di
Internet untuk bisnis asuransi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:29:16
540   EtiketJID2021089442

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Barat III No. 4-A,
Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan,
Jakarta Barat,
Indonesia.
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. JUSTICIA COFFEE INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Asti Wasiska S.H., M.H.
Jati Makmur Permai Blok A5 No. 1 Rt. 004 Rw. 10 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Justicia Coffee
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara

dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa
informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa kedai kopi; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan
akomodasi sementara; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa restoran sushi yang diberikan
dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar,
lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa
restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran,
kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis
minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai
es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu;
Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai
yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai
yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan kafe;
Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau;
Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan
akomodasi sementara; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam
kerangka kerja waralaba; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan
akomodasi sementara; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi
sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan
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minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara];
Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran
cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza
dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan
menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang
menyediakan se'i; Warung makan; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu;
akomodasi sementara yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah;
bar dan layanan katering; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan
layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa
agen perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa katering bisnis; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi,
saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan pemesanan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa
katering; jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong
ham dengan pisau untuk pameran, pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk
pernikahan dan acara pribadi; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering
untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang
kuliner; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa kontrak untuk katering; jasa penyediaan kedai buah; jasa reservasi untuk
penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran
dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat
pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor;
kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering
makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi;
katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang
menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; konsultasi yang disediakan
oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan akomodasi
sementara; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp liburan;
layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat
penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan
amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan bar dan bistro; layanan bar dan
restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bistro; layanan cafe keliling untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran,
dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe
dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan
kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan katering keliling; layanan katering luar; layanan
katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan
Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya
Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk
pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering
untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan
kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan makan malam dan restoran; layanan
pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan
kesehatan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan
keberangkatan]; layanan rantai restoran; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi sementara
dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi dan
pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan
restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen;
layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis;
layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa
pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi
sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet;
memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan
restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; mengatur akomodasi perumahan sementara; mengatur dan
menyediakan akomodasi sementara; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe
internet; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; menyediakan akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi
sementara dalam layanan apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan
akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu;
menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos;
menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari paket
keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak
usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar
kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi,
dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering

Halaman 286 dari 668



makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran dan adil; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan
minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran
dan bar; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para
tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman,
dan akomodasi sementara; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan
tempat akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; pemesanan akomodasi sementara; pemesanan
akomodasi sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat
restoran; pemesanan jasa katering; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; penyediaan akomodasi
sementara; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet;
penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui
suatu situs web; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web;
penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan
restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs
web; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan
reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web;
penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs
web; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara
dan sewa untuk tujuan liburan sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan
ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-
pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel
melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu,
memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan
komputer dan jaringan informasi global; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di rumah
liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan flat; penyewaan akomodasi sementara di vila
dan bungalow; penyewaan akomodasi sementara untuk liburan; penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara; reservasi
akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi sementara
akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan
makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk
dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan
layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar,
dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan restoran]; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:30:54
540   EtiketDID2021089443

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2-17, Akabori, Okegawa, Saitama
MAHLE ENGINE COMPONENTS JAPAN KABUSHIKI KAISHA (also trading as

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 :

: IZUMI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===busing [bagian dari mesin]; cincin piston; kepala silinder untuk mesin; piston [bagian dari mesin atau mesin]; piston untuk

mesin; piston untuk mesin kendaraan; piston untuk mesin kendaraan darat; piston untuk silinder; segmen piston; silinder untuk
mesin; silinder untuk motor dan mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:31:05
540   EtiketD222021089444

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cokrokonteng, RT.003, RW.002, Sidoarum, Godean, Sleman, DIY, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta

Rita Cahayasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NangomA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Semprotan parfum; alas piring dari bambu; alas piring dari kayu; alat penyemprotan; alu kayu; alu kayu dan mortir; alu

kayu untuk penggunaan dapur; boot tandu dari kayu; gagang sapu dari kayu; garpu dari kayu untuk memasak; keranjang
bambu untuk keperluan rumah tangga; kotak jendela terbuat dari kayu; mortir dan alu kayu; mortir kayu; mortir kayu untuk
penggunaan dapur; nampan saji terbuat dari rotan; papan kayu bakar; semprotan nozel untuk selang taman; sendok kayu
[peralatan dapur]; surikogi [alu kayu gaya Jepang]; talenan bambu; talenan dari balok kayu [peralatan]; talenan dari kayu;
talenan kayu untuk penggunaan dapur; taplak meja dari bambu; taplak meja dari kayu; tatakan gelas dari bambu; tempatkan
tikar kayu; tongkat semprotan untuk selang taman; usungan sepatu dari kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:32:08
540   EtiketD222021089445

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  TEGALREJO, TEGALREJO, RT. 1/RW. 3, MARGOREJO, TEMPEL, SLEMAN ,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

HENY SUSANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapoer Sweet Fresh
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Merah muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue kering (pastri); Tape Ketan; pizza; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:34:36
540   EtiketDID2021089446

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OT SERUPUT & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Biru, Kuning, Coklat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Biji kopi; Emping (kerupuk dari melinjo); Kakao; Kapsul kopi terisi; Kecap; Kerupuk; Kopi bubuk; Kue-kue; Mie; Roti

kopi; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; bahan pengganti kopi; biskuit; bubuk pengembang; bubur
instan; bumbu masak; campuran kopi; cuka; ekstrak kopi; es yang dapat dimakan; esensi kopi; garam; gula-gula; kopi bebas
kafein; kopi beraroma; madu; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan
ringan berbahan dasar kopi probiotik; makaroni; minuman berbahan dasar teh; minuman biji kopi; minuman kopi; minuman
teh; minyak kopi; misoa; moster; penyedap kopi; perasa kopi; permen; petis; polong kopi, terisi; produk-produk kopi; rempah-
rempah; roti*; saus; teh; wafel; wafer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:35:04
540   EtiketD222021089447

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  KETANDAN 92 JARANAN, JARANAN, RT. 2/RW. , BANGUNTAPAN,
BANGUNTAPAN, BANTUL , Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta

SUSMIYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Susme
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Emas, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk minuman; bubuk untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:36:19
540   EtiketDID2021089448

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bubutan Blok No.127 - 135, Surabaya, Jawa Timur - Indonesia, Kota Surabaya,
Jawa Timur

PT. TOBANG TEKNOLOGI

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 :

: TOBANG + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi pesan telepon; 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 perangkat lunak
[aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh;
aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola
informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; 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 yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi komputer
untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler;
perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi
dan basis data; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak
komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; platform berbasis website dan aplikasi; program aplikasi
antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online)
untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah,
mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah,
mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:36:32
540   EtiketJID2021089449

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Papandayan no. 62, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50232
Indro Widyo Kuncono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Air_es
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman;

Kafe kopi; Kedai kopi; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Penyediaan katering; Tempat
penyediaan makanan dan minuman; jasa kafe; katering makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman kelor
dengan kerjasama waralaba===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:37:56
540   EtiketD222021089450

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BRAJAN, RT. 7/RW. , TAMANTIRTO, KASIHAN, BANTUL , Kabupaten Bantul, DI
Yogyakarta

IDA DWIANI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DWIANI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Hijau, Hitam, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tape Ketan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:38:40
540   EtiketDID2021089451

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tegal Kawung No.66 RT 01/08 Cipageran, Kota Cimahi, Jawa Barat
Tetty Hayati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lunetta
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===brownies; donat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:40:21
540   EtiketD222021089453

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MODINAN, MODINAN, RT. 11/RW. 22, BANYURADEN, GAMPING, SLEMAN ,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

RAJA KEIKO LOVELY SYAMSIR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: oasse
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain ecoprint; kain*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:40:57
540   EtiketDID2021089454

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kondominium Taman Anggrek Tower 3-40C, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11470

ASIEK WIDODO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Carla Tania Alisangihe B.Com., M.Com.,
Jalan Mandala Raya Nomor 16  Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WEISKEI WHITE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 44
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Cat alis; Losion perawatan kulit; bedak; colognes, parfum dan kosmetik; deodoran; foundation; kosmetik; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; lotion, krim
dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; minyak wangi; parfum; pasta gigi; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan
kulit dan perawatan kulit; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pemutih gigi===
===Klinik kecantikan; Klinik medikal; Perawatan kecantikan; higienis dan perawatan kecantikan untuk manusia; informasi,
nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa klinik; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); jasa perawatan kesehatan dan
kecantikan; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa salon
kecantikan; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga
dan rohani; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan;
konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi kecantikan; konsultasi yang
berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan konsultasi dan nasehat di bidang
perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan
kecantikan; layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan
perawatan kecantikan; layanan perawatan kecantikan terutama untuk bulu mata; layanan perawatan kesehatan dan
kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon
tata rambut dan panti pijat; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan salon kecantikan;
layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan terapi kecantikan; memberikan informasi tentang kecantikan; memberikan
informasi terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko
tukang cukur; menyediakan informasi dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit;
penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; penyediaan layanan sauna,
salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko
tukang cukur; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:43:30
540   EtiketJID2021089455

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KI HADJAR DEWANTARA 19, KENTINGAN, Kecamatan JEBRES, Kota
SURAKARTA,, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KRIYA ISI SURAKARTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus

hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga;
Jasa 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 dan hiburan
yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan
dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa
pendidikan seniman; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang
berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas,
dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga,
animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan
telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa
penyediaan  informasi, 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;
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, 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;
Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran, penampilan karya seni secara langsung
maupun yang direkam; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Pameran,
Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pemberian informasi di bidang seni;
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Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya;
Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan); Ujungan (Seni Ketangkasan Pukulan Rotan);
bimbingan pengajaran seni penyiaran; bimbingan seni kecantikan; expo mengenai kesenian, kebudayaan,  dan pendidikan;
galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; instruksi
di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi seni; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
kecantikan; jasa komisi karya seniman; jasa pameran seni; jasa pelatihan di bidang musik, hiburan, seni pertunjukan,
penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan
konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi
komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni
dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan galeri
seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan hiburan dalam sifat
kontes seni bela diri; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan, yaitu, pengaturan,
pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan
lukisan seni mural; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pengajaran yang disediakan
oleh sekolah seni rupa; loka karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; memberikan pendidikan di bidang seni
yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui kursus korespondensi;
mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; menyediakan bahan seni dan kerajinan
untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan 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 fasilitas
teater seni pertunjukan; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang
berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi dramatis; menyediakan kursus
pengajaran di bidang seni; menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan situs
web yang menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa  artikel dalam bidang kesenian;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni; organisasi acara budaya dan seni; organisasi pameran seni
untuk tujuan budaya atau pendidikan; pameran kesenian; pelatihan seni dan budaya betawi; 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; pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemodelan untuk seniman;
penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya
seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan
pendidikan untuk anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan video online yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; persewaan karya seni; presentasi
karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:44:29
540   EtiketD222021089456

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: WONOKROMO I, RT. 1/RW. 0, WONOKROMO, PLERET, BANTUL , Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

RAGIL SURYO PRANOTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Herbanial
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk minuman; bubuk untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:44:38
540   EtiketJID2021089457

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Atmosphere Blok 6 No. 31, Sentul Nirwana, RT 001/RW 001, Kelurahan
Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
16810

Andre Muhammad Zhafiri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Febri Hendarjat S.H., M.Hum.
Jalan Anggrek Boulevard Blok K6, Komplek Surapati Core, Bandung

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Dreezel Coffee
566 Arti Bahasa : Andre Pretzel bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk hasil panen. Dreez yang berarti minum

(berasal dari bahasa slank di Inggris)
591 Uraian Warna : Kuning, Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa kedai kopi; Jasa

penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak;
Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, yaitu,
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria,
kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan
minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai kopi; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan kafe; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Pemesanan meja restoran secara
online; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; Restoran dengan layanan makan sepuasnya;
Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang
sudah digiling; Tempat penyediaan makanan dan minuman; bar kopi; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan restoran; jasa kafe; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa
penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan minuman dengan boba;
jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir,
kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria
makanan cepat saji; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bawa pulang makanan
dan minuman; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria;
layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan
kafetaria dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan rantai rumah kopi; layanan restoran, katering, bar dan
ruang koktail; layanan rumah kopi; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyediakan
makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; penyediaan makanan dan
minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:46:11
540   EtiketD242021089458

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAGI GENAP GG ANGGREK NO 1 BANJAR AMPENAN, Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat, 83114

MIRANDA PUTRI ANJANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEMBANGINGES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU TOSCA DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue, biskuit, kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:46:55
540   EtiketJID2021089459

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ahmad Yani No.169, Kramat Utara, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa
Tengah 56115, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56115

LAURENTIUS BAMBANG DWIPOYONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Soerojo Hospital
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Soerojo hospital merupakan RSJ Prof Dr Soerojo Magelang
591 Uraian Warna : Biru, hijau, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rumah sakit; Rumah sakit kekhususan; layanan rumah sakit===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:47:25
540   EtiketDID2021089460

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAJAWALI BLOK A47A NO. 1C KMP RT 005/013 KUNCIRAN INDAH, PINANG,
Kota Tangerang, Banten, 15144

HANDOKO SULINGGONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HUMAN EAU DE PARFUM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, 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 .;
Parfum, eau de toilette; Pewangi untuk pewangi ruangan; Sediaan Pewangi Ruangan; Tissue wangi basah; Tisu yang diresapi
dengan wangi-wangian; deodoran tubuh [wewangian]; eau de parfum; minyak wangi; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh
yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; wangi-wangian; wewangian dan dupa; wewangian
dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian,
wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:47:59
540   EtiketD222021089461

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  SURIREJO, NGEBO, RT. 2/RW. 21, SUKOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN ,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

IR. SAVITRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapur Ning Pipit
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Serundeng; Singkong goreng; chuños [kentang kering]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:50:53
540   EtiketD222021089462

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SANAN, SANAN, RT. 3/RW. 14, SENDANGARUM, MINGGIR, SLEMAN , Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta

RETNO WINARSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapurafif_kiTchen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Hitam, Kuning, Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===chuños [kentang kering]; keripik kentang===

Halaman 294 dari 668



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:51:46
540   EtiketJID2021089463

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kelantan 26
Surabaya, Jawa Timur - Indonesia, Kota Surabaya, Jawa Timur

LINA WAHYUDI ALI

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 :

: APOTIK BERLIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru, kuning, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; layanan apotek apotek; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:52:37
540   EtiketDID2021089465

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.DEPATI RENASIN perum.Grand Muya Ruko Non Ayu No. R.04, RT/RW.007/003,
kel.Bangun Rejo, Kecamatan.Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera
Selatan, 31517

CV NON AYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NON AYU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna coklat, warna gold, warna merah muda,
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembersih wajah; Sabun cair wajah; Semprotan pelembab wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; body butter

untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan wajah; masker pembersih untuk tubuh;
minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak pijat tubuh;
pembersih wajah; pencuci muka; sabun untuk perawatan tubuh; sampo dan kondisioner rambut; scrub kaki; scrub wajah;
serum wajah; shampo rambut; susu pembersih untuk perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:53:24
540   EtiketDID2021089466

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DANAU MATANA BLOK D2/II, RT 013 RW 004, KELURAHAN BENDUNGAN
HILIR, KECAMATAN TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10210

PERMATA HIDAYAT ASHAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAFTANESIA & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CAFTANESIA Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : MERAH MAROON dan PINK
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian dinas seragam; Tali pinggang (pakaian); jaket barang [pakaian]; pakaian; pakaian dalam; pakaian khusus untuk

olahraga; pakaian santai; pakaian tidur; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian yang menyerap keringat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:54:33
540   EtiketJID2021089467
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Mega Legenda 2 Blok D3 No. 23, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam,
Kepulauan Riau

CV ARMADA SUKSES INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAM SHOWROOM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, KUNING DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Dealer motor; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Jasa-jasa ritel

yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian
otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi
yang lain.; Layanan dealer kendaraan; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil;
Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan perantara komersial  untuk
mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko
yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan
suku cadang mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas;
Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Toko eceran dan grosir
yang menjual bagian dan aksesoris mobil; iklan mobil untuk dijual melalui Internet; jasa agen penjualan yang menampilkan
bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa eceran atau grosiran
terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris
mobil pada situs web internet; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang berkaitan dengan suku
cadang kendaraan bermotor; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa perdagangan besar
(distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk mobil;
layanan registrasi mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang
kendaraan bermotor; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan waralaba dan ritel;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil;
pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku
cadang kendaraan bermotor; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; showroom penjualan kendaraan bermotor;
toko spareparts dan akesoris kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 13:54:51
540   EtiketD222021089468

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  KRADENAN, KRADENAN, RT. 4/RW. 0, GIRIREJO, IMOGIRI, BANTUL ,
Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta

SUTIMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bu Tiyem
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Kuning, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===kacang diberi bumbu; kacang oven; kacang tanah, diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:00:10
540   EtiketDID2021089470

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kopo Permai III  No. F7/1 RT. 004 RW. 021 Kel. Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

GALIH NURBUANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AIH
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Busana Muslim; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Kemeja (lengan pendek); Kerudung kepala; Kerudung

kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kopiah; Pakaian muslim; Pici (Kopiah);
Sarung; Sarung printing; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tradisional; Syal; Syal untuk
menutup kepala; atasan berkerudung; baju busana muslim; bandana [syal]; celana; celana panjang; gamis; jaket [pakaian];
jaket berkerudung; kaos oblong; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kerudung [pakaian]; koko habaib; pakaian olahraga
muslim; pullover berkerudung; rok celana; sandal; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal selop; sandal untuk pria; sandal
untuk wanita; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan bulu; sarung tangan rajutan; sarung tangan terbuat dari kain, benang
katun rajutan; sepatu; sepatu sandal; syal; syal bahu; syal dari bulu; syal kasmir; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal
renda; syal sutra; syal wol; syal yang melingkar di leher===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:00:55
540   EtiketJ222021089471

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM.CEPOKO INDAH BLOK I/ B47, KUDEN, KUDEN, RT. 6/RW. 0, SITIMULYO,
PIYUNGAN, BANTUL , Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta

CHRISTINA MARDININGSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Putra Boga
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa katering; katering makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:01:15
540   EtiketJID2021089472

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kopo Permai III  No. F7/1 RT. 004 RW. 021 Kel. Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

GALIH NURBUANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AIH STORE.ID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, kuning, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Iklan melalui media elektronik; 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; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Pusat perbelanjaan yang menjual peralatan
rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko barang elektronik audio dan
audio visual; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko yang menjual pakaian; jasa eceran atau grosiran untuk
kendaraan bermotor roda dua; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel untuk kendaraan; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku
cadang kendaraan bermotor; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko spareparts dan akesoris
kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:01:46
540   EtiketD122021089473

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. P.Antasari RT 004 RW.001 Desa Kebun Raya Kec. Kintap, Kabupaten Tanah
Laut, Kalimantan Selatan, 70883

PAULYN K.I.PALANDENG
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLOK' D SASIRANGAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih, Biru, Hijau, Kuning,dan Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain sasirangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:04:30
540   EtiketJID2021089474

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Mangga Dua Raya Gang Abdul Hamid No. 15 RT 003 RW 004 Kel. Pinangsia,
Kec. Taman Sari Jakarta Barat 11110., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11110

Rendi Affel

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 :

: Sukayaki
Merek Kata dan Lukisan

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

penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak;
Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama
waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar
makanan ringan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang
menyediakan makanan dan minuman; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan
restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan yang
menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan;
Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan makanan dan minuman
di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji
dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya;
Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran
vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan
minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; 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 katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa
konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa restoran; jasa restoran dan
katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat
pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan
restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering makanan dan minuman; katering 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, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak;
layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan bar dan restoran;
layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan
hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan
bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan kios makanan
menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan
makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan 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;
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layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa
pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan
minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan
akomodasi sementara; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; melayani makanan dan
minuman; 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; 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 untuk fasilitas konvensi;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman; 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, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu;
pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; penyajian
makanan dan minuman; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan
informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi tentang
layanan restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang 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 yang dibawa pulang dan
layanan makanan dan minuman; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; 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 makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang;
restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan
untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan
restoran]; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan
minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:05:06
540   EtiketJID2021089475

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. MARGA JAYA RT 02 RW 04 KEL. PAKULONAN KEC. SERPONG UTARA,
TANGERANG SELATAN, BANTEN 15334., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15334

dr. Gery Wilianto

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 :

: DokterHub
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer; Desain dan pengembangan perangkat lunak

komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal
hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
pengelolaan rantai pasokan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan
pengemasan; 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
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komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi
informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin
pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk
komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS], konsultasi teknologi, konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer
[dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan
resiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu
kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; Layanan 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.; Pengembangan dan desain
perangkat lunak komputer pendidikan; 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; desain dan pengembangan arsitektur
perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan komputer dan perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan
perangkat lunak database komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan teknologi medis; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer
untuk evaluasi dan perhitungan data; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputasi awan; desain
dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk kontrol proses; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer
untuk logistik; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-
bisnis; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer untuk manajemen rantai pasokan; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
membaca, mengirim dan mengatur data; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data;
desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; desain dan pengembangan perangkat lunak
komputer,; desain dan pengembangan perangkat lunak permainan komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak
permainan komputer dan perangkat lunak realitas virtual; desain perangkat lunak aplikasi, membuat perangkat lunak aplikasi,
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atau pemeliharaan perangkat lunak aplikasi; desain, pengembangan, dan pemrograman perangkat lunak komputer; informasi
yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat lunak
komputer dan arsitektur perangkat keras; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program perangkat
lunak komputer; layanan desain, pengembangan dan pemrograman perangkat lunak komputer; layanan desain,
pengembangan dan pemrograman perangkat lunak komputer, termasuk melalui jaringan komputer global; memberikan
informasi tentang desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; memberikan informasi tentang desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer, sistem dan jaringan; operasi, desain dan pengembangan aplikasi perangkat lunak
komputer, yakni, perangkat lunak peningkatan efisiensi jaringan, desain penyimpanan dan keamanan cloud dan desain pusat
data; penelitian, desain, dan pengembangan sistem perangkat lunak komputer daring untuk mengecek sejarah terdahulu dari
sejarah masa lalu dan latar belakang orang; penelitian, pengembangan, desain, dan peningkatan perangkat lunak komputer;
penulisan, pengembangan, pembaruan, dan desain perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:05:35
540   EtiketJ222021089476

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  BLANTIKAN, TOGLENGAN, RT. 4/RW. 12, SENDANGARUM, MINGGIR, SLEMAN
, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

HIMAWAN AKBAR MAHENDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: APERPOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih Hitam Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===angkringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:06:04
540   EtiketJID2021089477

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. MARGA JAYA RT 02 RW 04 KEL. PAKULONAN KEC. SERPONG UTARA,
TANGERANG SELATAN, BANTEN 15334., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15334

dr. Gery Wilianto

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 :

: DokterHub
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Analisis

manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Distributor alat kesehatan; 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 konsultasi
manajemen bisnis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk
perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa manajemen bisnis
khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu
jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan
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mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui website; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan;
Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan
berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan
fisik; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik;
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 eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan manajemen
risiko bisnis; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary
supplements); Manajemen Proses Bisnis; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis bebas bea;
Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen bisnis toko serba ada; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas
program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan
kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Ulasan biaya perawatan
kesehatan; administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan
konsultasi 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, manajemen dan
layanan informasi; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen
bisnis di bidang waralaba; bisnis dan manajemen; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa administrasi bisnis di
bidang kesehatan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa
manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen bisnis komersial; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan
secara online (internet).; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa pemilihan
(seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan; kompilasi
statistik yang berkaitan dengan pemanfaatan layanan kesehatan; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi manajemen
bisnis; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen biaya perawatan kesehatan; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan administrasi yang berkaitan
dengan asuransi kesehatan gigi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen bisnis;
layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis;
layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis hotel; layanan manajemen risiko bisnis; layanan pemberian nasehat
dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan pemrosesan data di bidang kesehatan; layanan pemrosesan data
elektronik yang berkaitan dengan informasi perawatan kesehatan; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan ritel untuk
alat kesehatan bagi manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen biaya perawatan kesehatan;
manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis
apartemen; manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara;
manajemen bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen
bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen
bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga;
manajemen bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis
pemain musik; manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan;
manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan; manajemen bisnis pusat
konferensi; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit;
manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis studio
film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan
freelance; manajemen catatan bisnis; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis kapal;
manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen
informasi bisnis; manajemen model bisnis; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen
reputasi bisnis dan layanan peningkatan; manajemen risiko bisnis; melakukan survei riset manajemen bisnis online;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub
kebugaran dan kesehatan; negosiasi kontrak dengan pembayar perawatan kesehatan; pengawasan manajemen bisnis;
pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis;
penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi manajemen bisnis;
perencanaan manajemen bisnis; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; program pemberian insentif berupa asuransi
jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; promosi persoalan-
persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian lingkungan; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; saran dan
bantuan manajemen bisnis; toko alat kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:06:46
540   EtiketJID2021089478

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP.MARGA JAYA RT 02 RW 04 KEL. PAKULONAN KEC. SERPONG UTARA,
TANGERANG SELATAN, BANTEN 15334., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15334

dr. Gery Wilianto
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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 :

: Powerlem by Dokterkhitan.com
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Abu-abu, Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa khitan/sunat; jasa khitan/sunat plus hypnosis; jasa-jasa yang terkait dengan khitan/sunat; klinik khitan/sunat; rumah

khitan/sunat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:09:08
540   EtiketD242021089479

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KRAKATAU GEGUTU TELAGA, DESA MIDANG KEC, GUNUNG SARI, KAB.
LOBAR, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 83351

MAKIYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MINYAK KELAPA AL WUROQI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, KUNING, HIJAU, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak kelapa untuk makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:09:40
540   EtiketDID2021089480

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.MASJID IV/16 RT.006 RW.005. BENDUNGAN HILIR. TANAH ABANG, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

AULIA SIDKI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BESTONI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Bandana anak-anak; Busana Muslim; Celana jeans; Celana panjang denim; Daster anak-anak; Daster

menyusui; Daster tidur; Gamis pria; Ikat Kepala; Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang; Jaket Jeans; Kaos kaki bayi; Kaos polo
(lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kemeja Hawaii; Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Pria Jeans; Pakaian jeans
untuk anak; Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; Sandal Gunung; Sarung tangan bayi; Syal untuk menutup kepala; Tunik jumbo
(pakaian); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki, termasuk sepatu,
sepatu bot dan sandal; atasan [pakaian]; baju busana muslim; baju setelan; baju tidur; bandana; bandana [syal]; blazer; blazer
[pakaian bisnis]; bra; bralettes; cardigan; celana bahan katun; celana dalam wanita; celana jeans untuk anak; celana leging;
celana panjang; celana pendek; celana pendek untuk berenang; daster; gamis; gaun; helm liner [hiasan kepala]; ikat pinggang
[korset]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket denim; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan setelan; kaftan batik
(pakaian); kaos kaki; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo;
kaos singlet; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja kancing; kerudung [pakaian]; pakaian;
pakaian renang; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk
wanita; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; rok; rompi; sandal; sandal bayi; sandal jepit; sandal jepit [alas
kaki]; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung tangan; sepatu sandal; setelan baju (sweat
suits) sweater; setelan jas; syal; syal dan jilbab; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal wol; topi; tunik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:09:40
540   EtiketD222021089480

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MANGKUYUDAN MJ 3 /218, RT. 23/RW. 7, MANTRIJERON, MANTRIJERON,
KOTA YOGYAKARTA , Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

R. LELA NURLELA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALEFA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (pakaian); kaos; pakaian; sandal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:09:45
540   EtiketJID2021089481

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP.MARGA JAYA RT 02 RW 04 KEL. PAKULONAN KEC. SERPONG UTARA,
TANGERANG SELATAN, BANTEN 15334., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15334

dr. Gery Wilianto

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 :

: DokterHub
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik Mata; Klinik medikal; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan klinik medis yang menyediakan

obat-obatan China, perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; Menyediakan informasi dan analisis
kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis; Rumah sakit;
Rumah sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit
hewan                                                                                                                                     ; Rumah sakit jasa pembuahan
dalam tabung; Rumah sakit kekhususan; Rumah sakit umum; Rumah sakit untuk pemulihan; jasa klinik; klinik khitan/sunat;
layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik
medis keliling; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk anak-anak yang
sakit; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan rumah sakit; layanan rumah sakit hewan
peliharaan; menyediakan informasi di bidang layanan medis, layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran
gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan medis; menyediakan panci tempat tidur untuk pasien dalam
lingkungan rumah sakit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:12:06
540   EtiketJID2021089482

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citra 2 EXT Blok BG 2G/22, RT.008/RW.008, Kelurahan Pegadungan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Donny Christianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Maulana Ridha S.H
NEO SOHO, 16th Floor, Suite 1627, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Grogol
Petamburan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sinar Bestindo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan produk pipa dari logam;
Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa toko ritel, baik secara konvensional
maupun secara online; Layanan toko serba ada dan ritel; Toko perangkat hardware; Toko yang menjual pompa air rumah
tangga dan industri serta seluruh alat listrik; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; jasa penjualan produk
baja ringan; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang
konsumen untuk pihak lain; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan pasokan air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan ritel yang disediakan oleh toserba
online; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel online
yang menampilkan peralatan konstruksi; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:12:59
540   EtiketDID2021089483

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN KARANGGUDE KULON DESA KARANGGUDE KECAMATAN
KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS jAWA TENGAH, Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah

EKO PRIYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GENDISS [Product By Gendiss Purwokerto - POLYESTER STAPLE FIBER PILOW-) + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan orange sebagai background, Putih dan orange.
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===bantal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:14:30
540   EtiketD222021089484

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  WONOSIDI KIDUL RT. 071/RW. 032 WATES WATES KULON PROGO
YOGYAKARTA , Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta

ARYO KINTOKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FamoZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===tas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:14:30
540   EtiketDID2021089484

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 5/2 Moo 5 Lumlukka Rd., Ladsawai Lumlukka Pathumthani 12150
Thailand

SL. Carborundum (Thailand) Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Johan Santoso S.H.
Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIVE TIGER & DEVICE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat-alat pengasah; Batu asah; Batu gerinda; Pengasah dioperasikan secara manual; ampelas roda gerinda; asah [tangan

alat]; mengasah alat dan instrumen, tangan-dioperasikan; mengasah roda untuk pisau dan pisau; roda asah (alat tangan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:18:25
540   EtiketJ222021089485

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  JL. APOKAT 56-B LELES NGRINGIN, NGRINGIN, RT. 2/RW. 18,
CONDONGCATUR, DEPOK, SLEMAN , Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

RUSMIYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rose HANDMADE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau putih hitam merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pelatihan kuliner; 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 pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:19:49
540   EtiketJID2021089486

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bubutan Blok No.127 - 135
Surabaya, Jawa Timur - Indonesia, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT. TOBANG TEKNOLOGI

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 :

: TOBANG + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-

produk pertanian dan hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan
kerikil, batu bangunan dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan
suplemen untuk hewan; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-
penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Supermarket bahan bangunan; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa
toko besi dan bahan bangunan; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; penyediaan
pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; toko eceran bahan bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:20:29
540   EtiketDID2021089487

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL RAYA SUDIMORO RT 09 RW 03 KEC. BULULAWANG KAB. MALANG,
Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65171

FIRDAUS AKBAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAYEZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FAYEZ BERARTI KEMENANGAN ATAU BERJAYA
591 Uraian Warna : KUNING, ABU-ABU, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian muslim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:21:07
540   EtiketJID2021089488

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DANAU MATANA BLOK D2/II, RT 013 RW 004, KELURAHAN BENDUNGAN
HILIR, KECAMATAN TANAH ABANG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10210

PERMATA HIDAYAT ASHAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAFTANESIA & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CAFTANESIA Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : MERAH MAROON dan PINK
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa toko pakaian eceran;

Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; Toko pakaian ritel; administrasi franchise (waralaba); jasa-
jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan ritel
online; layanan waralaba dan ritel; perdagangan online; recruitment and management of trading stamp, coupon,
point  accumulation type  card franchise, member===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:21:29
540   EtiketJID2021089489

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ELANG LAUT RESIDENCES BLOK C NO. 9P PIK, RT.002 RW.003, KEL. KAMAL
MUARA,  KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

MARTONY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Desrayani Saragih S.H.
Jl. Griya Telaga Permai Blok F4 No 21   Rt 006 Rw 019, Cilangkap, Tapos, Kota
Depok.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOUSE OF MOZARU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafe kopi; Kedai ramen; jasa restoran; kafe, kafetaria dan layanan restoran;

katering makanan dan minuman; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kafe dan bar
makanan ringan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:22:27
540   EtiketDID2021089490

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pademangan IV Gg. 12 RT/RW. 009/008, Kel. Pademangan Timur, Kec.
Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

SAMSON JEFFERSON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EZZE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin,

sepatu pantofel; Atasan sebagai pakaian; Bagian tumit untuk alas kaki; Baju Hangat; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat
terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju
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Hangat untuk wanita; Baju Syar'i; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju koko; Baju renang; Bandana anak-anak;
Bedong; Blues; Bodysuit; Bretel [suspender]; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana; Celana dalam dari kertas (bukan untuk
kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana korduroi; Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik;
Celana panjang untuk jalan; Celana renang; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Espadrilles; G-string; Gaun
malam; Gaun prom; Gesper; Gurita (Korset); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat pinggang; Jaket Jeans; Jaket
garbadine [pakaian]; Jaket luar; Jaket tanpa lengan; Jaket yang diisi; Jerkins; Jumpsuit untuk anak-anak; Kain gurita bayi;
Kancut; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt; Kaus pakaian;
Kemeja (lengan pendek); Kulot; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; Lapisan-lapisan; Manset untuk lengan kemejas
(pakaian); Masker penutup mata untuk tidur; Masker wajah (pakaian); Mukena; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat
pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian
Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi;
Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung
tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki
panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian hamil; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian
ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk
bayi; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya
(intimates); Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan
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,
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; Pashmina; Peci; Pembungkus pakaian; Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam
[pakaian dalam]; Romper; Rompi; Sarung tangan bayi; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selubung kaki; Sepatu
cross training; Setagen (Ikat Pinggang); Sol bagian dalam; Sol sepatu; Songkok (Peci); Stoking; Sweater [dimasukkan melalui
kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Syal; T-shirt; T-shirt lengan panjang; TADAH
LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tatakan air liur dari kain; Topi kupluk; Topi sebagai tutup kepala; Tudung (Topi); Tutup kepala;
alas kaki; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas
kaki untuk wanita; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alb; atasan [pakaian]; atasan atletik
wanita dengan bra bawaan; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan olahraga; atasan untuk anak-anak; atasan untuk pria;
atasan untuk wanita; bagian atasnya sepatu; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol
luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan
kemeja; baju; baju batik; baju berkerah; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos
[pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek;
baju one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang
dewasa; baju zoot; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); bandana; bandana [syal]; bando; bando
[pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian];
barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; beha dan miniset; bikini; bikini top; blazers; blus; blus
lengan panjang batik; blus lengan pendek batik; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits
untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; booties; bra; bra
bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel;
camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana bahan katun; celana bayi; celana bayi [pakaian
dalam]; celana bersalin; celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi;
celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana formal; celana jas; celana jeans
untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kapri; celana kasual; celana ketat; celana khaki; celana
leging; celana mandi; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana
panjang longgar; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana
panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana pendek; celana pendek anak laki-laki
[pakaian]; celana pendek boxer; celana pendek denim; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian
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pinggang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana popok bayi; celana santai; celana stretch;
celana yang menyerap keringat; celemek [pakaian]; celemek kertas; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); corselets;
cravat; dalaman jilbab; dasi; dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; dickeys [bagian depan baju]; fedoras; flat balet
[sepatu flat]; foulards [artikel pakaian]; gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun denim; gaun koktail; gaun tabung;
gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets untuk
celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari
pakaian]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; hoodies; ikat pinggang; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat
pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket denim; jaket katun; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di
bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket
olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan
motor; jas panjang; jeans biru; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain oto untuk anak-anak; kain tadah liur
bayi; kamisol; kaos; kaos berkerah; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi;
kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos singlet; kaos t shirt; karet [alas kaki]; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian];
kaus kaki; 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 panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pria; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai;
kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki termal; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus yang
menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah;
kemeja formal; kemeja kancing; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja turtleneck; kemeja untuk
dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari
pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset menjadi pakaian dalam; kostum renang dilengkapi
dengan bra cup; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak saku; kutang wanita; lapisan pakaian jadi; lapisan
siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging
menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lingerie; mackintosh; maillots [kaus kaki]; manset; mantel; mantel rok;
masker tidur; mokasin; monokini; muffs [pakaian]; mukuk; nuisette; overall; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian [pakaian];
pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bersulam;
pakaian bisnis; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti
keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam
panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai;
pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita
(teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian hamil;
pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kerja; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian linen;
pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita;
pakaian malam; pakaian mode/fesyen; pakaian pribadi; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun
rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai; pakaian
santai untuk pria; pakaian sutra; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi;
pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian
untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam;
pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yang
mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, termasuk pakaian jadi,
kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian
tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki
pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; pelindung kaki; penghangat leher; penghangat tubuh;
pengikat kaus kaki; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats),
bandana, topi (bonnets); perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama
rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas
kaki]; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak tabung; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok
celana; rok dalam; rok denim; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok tenis; rompi; rompi berlapis; rompi kulit;
rompi tahan angin; sabuk; sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit
imitasi; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit;
sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk
anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; selempang
untuk dipakai; sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu bayi;
sepatu berkuda; sepatu boot karet; sepatu bot *; sepatu bot kerja; sepatu bot tahan air; sepatu bot untuk berkendara; sepatu
dan alas kaki; sepatu datar; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu hak tinggi; sepatu hak
untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu hujan; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kerja; sepatu lari; sepatu
olahraga; sepatu pengantin wanita; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu santai; sepatu ski; sepatu
snowboard; sepatu tenis; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita;
sepatu yoga; seragam sekolah; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan
rok; shift [pakaian]; singlet; singlet olahraga; slip  pakaian dalam; slip ukuran penuh; slipovers; sol dalam; sol sandal; sol
sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita;
stoking setinggi lutut; stoking tubuh; sundresses; sunsuits; suspender kaus kaki; sweatbands; sweater ringan; syal; syal dan
jilbab; syal leher; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tanaman legging; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu;
tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak
bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; tips untuk alas kaki; topi; topi hujan; topi kecil; topi mandi; topi matahari;
topi olahraga; topi pelindung; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-
anak; trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; tunik; tutus; wimples===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:22:45
540   EtiketD242021089491

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KH MANSYUR IV KEBUN SARI KECAMATAN AMPENAN, Kota Mataram, Nusa
SUMIATI
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Tenggara Barat
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEBUAK (BALE BUNDA AKBAR)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANGE, COKELAT
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:22:45
540   EtiketDID2021089491

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Neerveld 13B, B-2550 Kontich
Childhome BV

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Budhi Ghama S.H., M.H.,
Septiola Consulting d/a BG & Partners Law Office, Jl. Iskandarsyah II No. 16B,
Rt.001 Rw. 005, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12160

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHILDHOME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CHILDHOME merupakan bagian dari nama pemohon
child = anak; home = rumah

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18, 20, 24, 12, 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas bagasi; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi

untuk bepergian; Tas-tas; bagasi; koper; ransel; tas jinjing serba guna===
===Keranjang Musa; Meerschaum [bahan belum dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Patung kayu; Tempat tidur anak-anak;
baby bouncers [kursi]; bangku dengan satu atau dua anak tangga, bukan dari logam; bantalan; bayi mengganti meja; benda-
benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kayu; bingkai gambar; cermin; cermin [perabot]; cermin dekoratif; furnitur, cermin,
bingkai foto; gantungan jas; gerbang bayi; ibu dari mutiara, tidak bekerja atau setengah bekerja; karya seni dari kayu, lilin,
plester atau plastik; karya seni dari kulit kacang; karya seni yang terbuat dari ambar; karya seni yang terbuat dari bambu;
karya seni yang terbuat dari kayu; kasur; keran, bukan dari logam, untuk tong; kerang, tidak dikerjakan atau setengah
dikerjakan; keranjang bayi; keranjang, bukan dari logam; kursi [kursi]; kursi booster untuk anak-anak; kursi disesuaikan untuk
bayi; kursi geladak; kursi goyang; kursi mandi bayi portabel untuk digunakan di bak mandi; kursi mandi portabel; kursi tinggi
untuk bayi; kursi untuk anak-anak; laci [bagian furnitur]; lemari pakaian; loker; meerschaum, tidak bekerja atau setengah
bekerja; memantul buaian; mirror [mencari kacamata]; model [ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu;
ornamen yang terbuat dari plastik; papan kayu atau plastik; partisi furnitur dari kayu; patung ambar; patung-patung kayu;
patung-patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan,
tanduk, tulang, gading, baleln, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau
dari plastik; perabotan; peti laci; piala kayu, gabus, alang-alang, tebu, anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kulit,
kuning, bunda mutiara, meerschaum atau dari plastik; platform ganti bayi yang terpasang di dinding; rak; rak penyimpanan; rel
tempat tidur; tangga [tangga], bukan dari logam; tangga naik mobil, bukan dari logam, untuk penumpang; tarikan laci dari
plastik atau kayu, gabus, buluh, tebu, anyaman, tanduk, gading, tulang ikan, kulit, amber, ibu dari mutiara, meerschaum dan
pengganti untuk semua bahan ini; tempat tidur; tikar untuk playpens bayi; unit rak===
===Alas tidur, yaitu, alas penutup kasur (penutup tempat tidur); Selimut; bahan linen untuk alas tidur; bahan tekstil; cot
bemper [sprei]; jersey [kain]; kain bedong untuk bayi; kain dasar campuran kapas; kain ganti popok untuk bayi; kain katun;
kain rajutan; kain rajutan dari benang katun; kain rajutan dari benang wol; kanopi boks; kanopi tempat tidur; kantong tidur
untuk bayi; lembaran [tekstil]; linen mandi; menerima selimut; sarung bantal; selimut; selimut [tempat tidur]; selimut anak-anak;
selimut buaian; selimut tempat tidur; selimut tidur; selimut triko; selimut untuk penggunaan di luar ruangan; seprai anak-anak;
set sprei; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; taplak meja, bukan dari kertas===
===Kereta bayi; Pijakan Kaki (footstep); booster kursi untuk digunakan dalam kendaraan; footmuffs dipasang untuk
pushchairs; footmuffs dipasang untuk pushchairs dan kereta bayi; kereta bayi; kerudung bulu kursi dorong; keseimbangan
beban untuk kendaraan roda; kursi keselamatan untuk anak-anak, untuk kendaraan; penutup kereta bayi; penutup kereta
dorong bayi; pushchairs untuk digunakan dengan carrycots; sepeda untuk anak-anak; tas disesuaikan untuk pushchairs; terpal
diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan kendaraan; troli *; troli bagasi; tudung untuk kereta bayi;
tutup pelindung kereta bayi===
===Tenda mainan; boneka mainan berkarakter; gym bayi; jungkat-jungkit; mainan *; meja permainan; sepeda anak-anak
(bukan fasilitas transportasi); sepeda mainan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:24:31
540   EtiketD222021089492
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MAWAR 172-F SAMBILEGI KIDUL, RT. 5/RW. 57, MAGUWOHARJO, DEPOK,
SLEMAN , Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

ELIZABETH NILAMSARI SIREGAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: maudong
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi susu

bubuk; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; biji kopi panggang; kopi; kopi rempah; kopi, teh, kakao, gula, beras,
tapioka, sagu, bahan pengganti kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:29:21
540   EtiketD222021089493

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  JALAN KOPEN II NO.15, BANTENG, BANTENG, RT. 10/RW. 31, SINDUHARJO,
NGAGLIK, SLEMAN , Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

RAHMAT HANIF ABDILLAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SWARNA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===rempah-rempah; teh celup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:34:10
540   EtiketDID2021089494

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tipar Gang Pesantren, Kel. Tipar, Kec. Citamiang
, Kota Sukabumi, Jawa Barat, 43141

PT. Kudjang Putra Pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TZP PLUS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman

budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:35:31
540   EtiketD222021089495

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DK. XIX SAPUANGIN , DK. XIX SAPUANGIN, RT. 134/RW. 0, TRIMURTI,
SRANDAKAN, BANTUL , Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta

RINI LESTARI, ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Jet rinles
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Ayam Geprek; tepung bumbu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:35:44
540   EtiketDID2021089496

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Margorejo Indah C-332. RT/RW. 003/008,
Kel. Margorejo, Kec. Wonocolo, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60238

EGGY ADITYAWAN

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 :

: YUSF (BETTER FUTURE WITH YUSF)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lotion jerawat; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun cair wajah; Sabun

jerawat; Serum jerawat; Vitamin 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; minyak parfum untuk
pembuatan preparat kosmetik; minyak rambut orang aring; parfum; pelembab wajah kosmetik; pewarna Rambut; pomade
rambut untuk keperluan kosmetik; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; sabun wajah; 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 rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan rambut tanpa obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:38:39
540   EtiketDID2021089497

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Peta Selatan Blok B No.9 RT/RW 000/000, Kalideres, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. INDO BRAHMA JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Nasrudin S.H.
UNITED PATENT OFFICE  Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOMELON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak

sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 14:39:59
540   EtiketJID2021089498

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CIPINANG BALI II NO. 18, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
WIPING MEINA ANGGRENI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Eyelashcious
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, hijau, kuning, tosca, hitam,biru, jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan perawatan bulu mata palsu; Layanan seni menghias kuku; jasa salon kecantikan; layanan ekstensi bulu mata;

layanan pencelupan bulu mata; layanan pengeriting bulu mata; layanan perawatan ekstensi bulu mata; layanan perawatan
kecantikan terutama untuk bulu mata; layanan perawatan kuku; layanan perming bulu mata; layanan pewarnaan bulu mata;
layanan salon kuku; layanan salon kuku (nail shops); layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); penghapusan laser
jamur kuku; perawatan laser kosmetik jamur kuku; salon kuku (nail bar)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 15:47:17
540   EtiketD222021089554

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GUMUK, GUMUK, RT. 3/RW. , RINGINHARJO, BANTUL, BANTUL, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

WIDYANINGRUM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Be' Wiedya
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 15:47:18
540   EtiketDID2021089555

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Astra Lantai 58-63, Jalan Jenderal Sudirman Kav.5-6, Kelurahan Karet
Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10220

PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ADS AUTO DESIGN STYLING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ADS AUTO DESIGN STYLING  Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 35, 7, 40, 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===emblem dicetak; emblem kertas; stiker khusus untuk mobil===

===Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil;
jasa agen penjualan yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-
bagian atau aksesoris mobil; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; layanan ritel yang disediakan oleh suku
cadang mobil dan toko aksesoris; perdagangan barang; perdagangan online===
===aparat elektrolisis untuk elektroplating; aparatur elektroplating; lengan rocker untuk motor dan mesin; mesin nikel-plating;
muffler knalpot untuk motor dan mesin; muffler sebagai bagian dari sistem pembuangan kendaraan; muffler untuk motor dan
mesin===
===electroplating; pelapisan krom keras dan pelapisan nikel keras dari permukaan logam; pelapisan kromium; pelapisan
kromium keras dari permukaan logam===
===Bagian logam untuk kendaraan yaitu, eksterior otomotif dan interior logam dekoratif dan trim pelindung; Variasi untuk
menutup grill depan kendaraan; bagian baja yang dicap yang merupakan bagian integral dari struktur bodi
kendaraan (rocker panels); interior pelindung untuk kendaraan; panel bodi untuk kendaraan; panel interior untuk kendaraan;
panel pintu untuk kendaraan; panel sisi bodi kendaraan; panel yang menghadap ke samping pada kendaraan yang secara
signifikan lebih kecil dari jendela penumpang standar (quarter panel); pelindung ban anti cipratan; pelindung lampu untuk
kendaraan; pelindung matahari dan visor untuk mobil motor; pelindung matahari untuk mobil; pelindung mesin; pelindung
shock bagian depan; visor kaca depan [bagian-bagian kendaraan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 15:47:39
540   EtiketDID2021089556

730 Nama Pemohon : ANNE NOVITA
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Alamat Pemohon : JL TAMAN SLAMET NO 9, Kota Malang, Jawa Timur, 65115
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMOS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU PUTIH MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===filter rokok; kertas linting rokok; kertas rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 15:48:13
540   EtiketDID2021089557

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO 37 & 39, JALAN USJ 1/31, USJ 1 Taman Subang Permai, 47600 Selangor
HALABO 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 :

: HALABO + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan kondisioner untuk rambut; gel penata rambut; kondisioner rambut; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan

perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan pewarnaan rambut; shampo
rambut; tonik rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 15:48:22
540   EtiketJ222021089558

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SIDOMULYO CELEBAN UH 3 NO.629 D, RT. 28/RW. 7, TAHUNAN,
UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA , Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

WIRYONO SUDIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DBERINGHARJO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa desain produk; layanan teknologi informasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 15:48:36
540   EtiketJID2021089559

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ki Hadjar Dewantara 19, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa
Tengah, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PKM-CENTER ISI SURAKARTA
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKELAT; KUNING; DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,

sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser,
pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip
dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah,
majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip
multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang
musik; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus
hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga;
Jasa 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 dan hiburan
yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan
dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa
pendidikan seniman; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang
berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa
pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi,
berita, realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan
hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya
melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi
kabel; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; 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 agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada
acara olah raga, budaya dan hiburan.; 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 pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan
gaya hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya,
pendidikan, budaya dan hiburan; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, 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 mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas,
konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan
dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak,
seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi; Memproduksi program untuk pendidikan, kebudayaan,
hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran, penampilan karya seni
secara langsung maupun yang direkam; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan,
pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan
pendidikan; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan kegiatan
budaya; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pemberian
informasi di bidang seni; Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan
pembeli yang sering melakukan pembelian.; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra;
Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan);
Ujungan (Seni Ketangkasan Pukulan Rotan); aktivitas olahraga dan budaya di pusat dan kompleks perdagangan; bimbingan
pengajaran seni penyiaran; bimbingan seni kecantikan; expo mengenai kesenian, kebudayaan,  dan pendidikan; galeri seni
untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; hiburan dan
kegiatan budaya; 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; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang
seni visual; instruksi seni; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni kecantikan; jasa klub yang berkaitan dengan
hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa pameran seni; jasa pelatihan di bidang musik,
hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan,
budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa
pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni
populer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan
pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan,
olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa
studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; kegiatan budaya; konsultasi
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan
melalui pusat panggilan telepon dan hotline; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
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layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan hiburan
disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara
hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan lukisan seni mural; layanan pemesanan tiket
untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan
pendidikan dan pengajaran; 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
disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan yang disediakan oleh universitas; layanan pengajaran yang disediakan
oleh sekolah seni rupa; layanan sekolah seni bela diri; loka karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan
hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan kegiatan budaya; melakukan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan; melakukan tur berpemandu untuk tujuan budaya atau pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu
untuk tujuan pendidikan; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni bela diri; memberikan informasi tentang
kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga dan budaya; memberikan informasi tentang pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi
video; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui kursus korespondensi; memproduksi film pita video di
bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan
dan publisitas]; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara musik live, dan
acara budaya dan olahraga; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan
hiburan, olahraga dan budaya; 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, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni
untuk tujuan budaya atau pendidikan; 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 pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk
keperluan budaya dan hiburan; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan
amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan bahan
seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan 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 fasilitas teater seni pertunjukan; menyediakan kegiatan budaya untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh dan konten digital multimedia
lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi dramatis;
menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan;
menyediakan situs web yang menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa  artikel dalam bidang
kesenian; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di
bidang budaya, hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang
hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
olahraga dan acara olahraga, teknologi, konser, acara budaya serta produksi teater hidup; organisasi acara budaya;
organisasi acara budaya dan seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara di bidang arsitektur untuk
keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara
olahraga dan budaya; organisasi acara pendidikan; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi dan melakukan kegiatan
budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; organisasi festival arsitektur
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk
tujuan budaya atau hiburan; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan
budaya; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi kompetisi pendidikan,
hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kongres dan konferensi untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya;
organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran,
konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara
budaya; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan pendidikan; organisasi, produksi dan presentasi acara untuk
tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan
pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; pameran budaya; pameran kesenian; pelatihan seni dan budaya
betawi; 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; pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan
promotor); pemodelan untuk seniman; pendidikan yang lebih tinggi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan
konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas; 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; penyebaran
materi pendidikan; penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan materi-materi
seni, kerajinan, dan pendidikan untuk anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan peringkat
pengguna untuk tujuan hiburan atau budaya; penyediaan video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten
yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan seminar pendidikan; persewaan
karya seni; presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk
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tujuan budaya atau pendidikan; produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 15:49:51
540   EtiketDID2021089560

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Alam Bawu Green Residence Rt. 25 Rw. 05 Bawu Batealit Jepara, Kabupaten
Jepara, Jawa Tengah, 59461

Jati Widagdo, S.Sn., M.SN., Ir. Mohamad Rifqy Roosdhani, M.M.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABBETKAMPU
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 15:51:09
540   EtiketDID2021089561

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO 37 & 39, JALAN USJ 1/31, USJ 1 Taman Subang Permai, 47600 Selangor
HALABO 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 :

: HALABO + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sampo rambut mengandung obat; lotion rambut mengandung obat; sediaan perawatan rambut mengandung obat;

sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; stimulan pertumbuhan rambut untuk
keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 15:51:12
540   EtiketJID2021089562

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jogokariyan MJ3/643 RT 36 RW 10 Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron,
Yogyakarta 55143., Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55143

PT. WAYSATA INDONESIA BAHAGIA

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 :

: WAYSATA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa manajemen bisnis khususnya

manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer
online; Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis;
Layanan manajemen risiko bisnis; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen bisnis pada pusat
perbelanjaan; Manajemen bisnis toko serba ada; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan
organisasi dan manajemen bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; analisis manajemen bisnis; analisis manajemen
bisnis dan konsultasi bisnis; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam manajemen bisnis komersial
waralaba; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bisnis dan manajemen; informasi dan
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konsultasi manajemen bisnis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan
pemasaran; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen bisnis komersial; jasa marketing melalui berbagai
media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa-jasa
konsultasi manajemen bisnis; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen dan
organisasi bisnis; konsultasi manajemen risiko bisnis; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan
perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di
bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis;
layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis hotel; layanan manajemen risiko bisnis; layanan pemberian nasehat
dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan telemarketing; manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan
dan presentasi; manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atas perlindungan
lingkungan; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara; manajemen bisnis dan layanan konsultasi;
manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel;
manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas; manajemen
bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet grosir;
manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik; manajemen
bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis perusahaan
penerbangan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen bisnis restoran;
manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis
seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis
untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen catatan bisnis; manajemen
dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file
bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen informasi bisnis; manajemen model bisnis; manajemen proyek
bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen reputasi bisnis dan layanan peningkatan; manajemen risiko
bisnis; melakukan survei riset manajemen bisnis online; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis; pengawasan manajemen bisnis; penyediaan informasi di
bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi
manajemen bisnis; perencanaan manajemen bisnis; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; proyek manajemen untuk
bisnis, -untuk administrasi; saran dan bantuan manajemen bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 15:51:43
540   EtiketDID2021089563

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GREEN VILLAGE RUKAN GINZA BLOK C NO. 29-30 PINANG NEROGTOG
RT.002/002 NEROGTOG, PINANG, , Kota Tangerang, Banten, 15145

CV. INDOKOPI MAKMUR SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moelyono Karmayana S.H.,
Modeka/PT Persada Modeka Centurindo  Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City  Serpong Kota Tangerang Selatan  Banten

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KRUNZ CHOCOLATE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau

pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Biskuit coklat; Brownies Coklat; Campuran beras
coklat dan hitam; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat
dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Ekstrak coklat; Es coklat durian; Hasil produksi coklat;
Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue-kue; Kue-kue
dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Minuman
berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar
coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Moccacino (minuman yang terdiri dari
bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Olesan berbahan dasar coklat; Roti kering;
Roti pastry; Roti, kue pastry dan gula-gula; Saus celup berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan untuk
membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Trufel coklat; Wafer (kue); adonan roti; bahan pengganti kopi; bihun
coklat; biskuit; bubuk coklat; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat
hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit
menghambat; es kopi; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; kopi; kopi bebas
kafein; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi instan; krim-krim coklat; kue buah; kue coklat; kue pai; kue pastry; kue-
kue gurih; kue-kue segar; kukis coklat dari tepung keto; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan
(non-medis); makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; minuman berbahan
dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi; minuman
berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kopi;
minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman yang terbuat dari susu, bubuk
coklat dan es batu; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; pemanis-pemanis coklat; perasa kopi; permen coklat; produk-
produk kopi; puding roti; roti*; saus coklat; sediaan minuman kopi; souffle coklat; spiced cookies (kue kering); tepung roti
coklat; topping coklat; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian
gula); wafer; wafer gulung [cookies]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 15:53:02
540   EtiketDID2021089564

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 303, JALAN KUCHAI MAJU 10, KUCHAI ENTREPRENEURS PARK OFF JALAN
KUCHAI LAMA, 58200 KUALA LUMPUR

LXE THEORY 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 :

: LXE + 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 : ===Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Program komputer

(perangkat lunak yang bisa diunduh); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan janji temu online;
perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan komputer; platform perangkat lunak komputer,
direkam atau diunduh; program komputer untuk manajemen dokumen; program komputer yang direkam; publikasi elektronik
[dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik yang dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 15:53:02
540   EtiketD222021089564

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  JL PRAPANCA NO 47, RT. 61/RW. 12, GEDONGKIWO, MANTRIJERON, KOTA
YOGYAKARTA , Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

RADEN TYAS WIDHURI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MINE THE LABEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 15:53:29
540   EtiketDID2021089565

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BKT Gading Mediterania Blk BK 3  RT/RW. 010/016,  Kel. Kelapa Gading Barat, Kec.
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

VITO VALERIAN WIDAGDO

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 :

: PERFUME REPUBLIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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; Kotak kaca

mata dan kaca mata pelindung matahari; kaca mata pintar (pengolah data); lensa kaca mata; penutup pelindung kaca mata
hitam; 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===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 15:54:00
540   EtiketJID2021089566

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 303, JALAN KUCHAI MAJU 10, KUCHAI ENTREPRENEURS PARK OFF JALAN
KUCHAI LAMA, 58200 KUALA LUMPUR

LXE THEORY 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 :

: LXE + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); desain dan pengembangan database komputer; desain dan pengembangan

perangkat lunak komputer,; desain dan pengembangan perangkat lunak pengambilan data; digitalisasi dokumen [pemindaian];
hosting situs web di Internet; instalasi, pemeliharaan, pembaruan, dan peningkatan perangkat lunak komputer; konversi data
atau dokumen dari fisik ke media elektronik; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk melihat, mengelola, mengedit, dan menyimpan dokumen melalui jaringan komputer;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh; pembaruan dan pemeliharaan piranti
lunak berbasis cloud melalui pembaruan, peningkatan, penampungan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 15:54:29
540   EtiketDID2021089567

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT. GHINAYA SAHASRA HAUQALA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: essensialism
Merek Kata dan Lukisan

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

losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan,
busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan
yang tidak mengandung obat; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi,
bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse];
Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik;
Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel
untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik;
Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter
wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair
(kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak;
Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim mandi untuk bayi; Krim
pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pencuci tangan;
Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit;
Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah (kosmetik); Krim
wajah dan kulit; Losion pelembab (kosmetik); Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik);
Masker (kosmetik); Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk
keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan
membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik;
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Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung
ektrak batu permata (kosmetik); Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona
mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk,
lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit
Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah
madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; balm dan krim setelah bercukur; basma [pewarna
kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik;
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan
kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk
tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; cat kuku (kosmetik); cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan
kosmetik; concealer [kosmetik]; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik;
garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik;
gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik;
highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka
untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik;
kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim;
kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit;
kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih
badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-
up]; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik perawatan kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi;
kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk
kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih
tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu,
lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik
yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat;
kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap
bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan
tangan; krim after-shave (non-obat); krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk wajah;
krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim bronzing kulit; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim
kecantikan balm; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim masker
tubuh; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; krim
obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah
bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih
kulit [non-obat]; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus
kulit; krim pengkondisi; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim perawatan rambut; krim perlindungan rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok
tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim tabir surya; krim tangan kosmetik; krim
tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik];
krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah
[kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim,
minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk
penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur
kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan;
lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik];
lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab
kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik;
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lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut
kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up menghapus krim; masker kosmetik; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan
[kosmetik]; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan
(beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik;
paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih berbentuk krim; pembersih untuk kuas
kosmetik; pemerah susu krim; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel
dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan
losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat
kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan
kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk
keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam
bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan
bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan
kosmetik; sabun kosmetik; sabun krim tubuh; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa
busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit
yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk
berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik
untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk
mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan
kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit
dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik
untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan
kuku kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik;
sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semir sepatu dan krim;
serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu
setelah matahari [kosmetik]; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu
bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial,
untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi
dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik
rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Baru (Rompi); Busana Muslim;

Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana jeans; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana
panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan;
Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana
pendek sepak bola Amerika; Celana sepak bola Amerika; Celana yang dilapisi lilin; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Ikat
kaos kaki elastis; Jaket anak-anak; Jaket bulu atau wol; Jaket lari; Jaket parka; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang
dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket
yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Kaos anak-anak; Kaos kaki
bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos
sepak bola Amerika; Kaos tanpa lengan; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk
jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim
hujan; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mukena; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun,
piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; 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, 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); Peci; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-
potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari
bahan berlapis; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung; Sarung batik; Sarung sutra (untuk sholat);
Sarung tenun; Sepatu bot musim dingin; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Sileuweu (Celana); Sol sepatu; Songkok (Peci);
Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Topi dengan lidah
yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala;
Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol;
Tudung (Topi); atasan berkerudung; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal
gaya Jepang; bagian atasnya sepatu; bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian depan kemeja; baju busana muslim;
baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju memancing; beanies; bingkai topi [kerangka]; celana; celana
angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian];
celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking);
celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana
hiking; celana hujan; celana jas; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas;
celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging;
celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana
olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar
batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana
panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana
panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-
laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek
bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek
denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo;
celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada
bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis;
celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa;
celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana
pof; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air
[celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk
dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana
yoga; gamis; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; hoodies; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket
barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket
bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim;
jaket empuk; jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket
lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan;
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jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut;
jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket
tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor;
jaket wol; jas; jas [pakaian bisnis]; jas hujan; jas hujan motor; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kaos; kaos
berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi
bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos oblong; kaos polo; kaos replika sepak bola;
kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos,
celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki celana panjang; kaus yang
menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah;
kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja
kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga
kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas;
kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kerudung [pakaian]; ketuk celana; lacak jaket; lapisan jaket; legging
[celana panjang]; legging menjadi celana panjang; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; magoja [Jaket luar Korea
dikenakan di atas pakaian dasar]; manset; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; pakaian dan
celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian
yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki,
celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja
yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala,
topi; pelindung kaki (celana); pullover berkerudung; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola
Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; rok celana; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi
bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak;
rompi scrimmage; rompi tahan angin; sandal; sandal dan sepatu pantai; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus;
sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sepatu;
sepatu bot kulit domba; sepatu kulit domba; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu
untuk pria; sepatu untuk wanita; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); sol [untuk sepatu
dan sepatu bot]; sol sandal; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu
bot; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal dan jilbab; syal kasmir; syal sutra; tali celana; tali sepatu; topi;
topi kulit domba; topi wol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 15:57:35
540   EtiketDID2021089569

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BKT Gading Mediterania Blk BK 3  RT/RW. 010/016,  Kel. Kelapa Gading Barat, Kec.
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

VITO VALERIAN WIDAGDO

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 :

: PERFUME REPUBLIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat berkerah; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju

atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju koko; Baju renang; Baju safari; 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); baju atau handuk mandi; baju batik;
baju busana muslim; baju hamil; baju kaos (t-shirt); baju ketat; baju olahraga; baju rajut; baju tidur; baju tidur empuk untuk
bayi; baju untuk orang dewasa; jas kulit; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; kaus [baju ketat]; sabuk kulit
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[pakaian]; sandal kulit; sepatu; sepatu bersepeda; sepatu kulit; setelan baju (sweat suits) sweater; topi rajut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 15:57:59
540   EtiketJID2021089570

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA BABAKAN PEUTEUY 03/08, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40395
IIF RIF'AT ABDULLAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lang Tambun
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===desain dan desain seni grafis untuk pembuatan halaman web di Internet; desain dan desain seni grafis untuk pembuatan

situs web; desain grafis; desain grafis berbantuan komputer; desain grafis video dengan bantuan komputer; desain ilustrasi
grafis; jasa desain grafis; jasa desain grafis untuk membuat elemen grafis dari logo; jasa desain grafis untuk membuat elemen
grafis dari logo perusahaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 15:58:26
540   EtiketD222021089571

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEPARAKAN LOR MG I/611, RT. 30/RW. 7, KEPARAKAN, MERGANGSAN, KOTA
YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

AMPEN SURYANTI PRIHHAYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMPATWE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, ORANYE, MERAH MUDA, ABU - ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kacang Telur; Usus Ayam Goreng Tepung; kacang olahan; keripik jamur; keripik tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 15:59:12
540   EtiketD222021089573

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  BAKUNGAN, BAKUNGAN, RT. 5/RW. 57, WEDOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN
, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

EDI KARYONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Safna food
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Muda, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon daging; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Abon kerang; Abon telur; abon ikan;

abon tulang ikan; bakso; bawang goreng; dimsum; keripik kentang; keripik pisang; keripik tempe; nuget===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:00:09
540   EtiketDID2021089574

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Saraswati No. 17 RT 07 RW 007 Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta
Grace Prasadajudio
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Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12150
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Zero Mie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Berwarna putih dengan font Geometos, background warna tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; mie bebas gluten; mie

instan; mie kering; mie, dimasak atau tidak dimasak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:01:35
540   EtiketD222021089575

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MEJING LOR, MEJING LOR, RT. 1/RW. 1, AMBARKETAWANG, GAMPING,
SLEMAN, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

NOR HIDAYATUSOLIKHAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mbak Noor
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Serundeng; Jeli, selai, kolak (compotes); Keripik singkong aneka rasa; Makanan ringan kombinasi buah dan selai

kacang; Orek Tempe Serundeng; Selai; Selai Plum; Selai almon; Selai berbahan dasar kacang; Selai berbahan dasar susu;
Selai hazelnut; Selai jahe; Selai kacang coklat; Serundeng; chuños [kentang beku-kering]; chuños [kentang kering]; jeli, selai;
jeli, selai, saus buah-buahan; keripik singkong; selai; selai aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai
buah; selai ceri; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai kacang coklat; selai kacang
mete; selai kelembak; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai prem merah; selai rasberi; selai srikaya; selai stroberi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:03:35
540   EtiketDID2021089576

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 6A Shenton Way Downtown Gallery #03-02/03, 068815
NEXT GEN FOODS PTE. LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TINDLE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Memberikan informasi komersial

dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Program loyalitas dan insentif pelanggan; administrasi bisnis;
administrasi program loyalitas konsumen; administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; fungsi kantor;
iklan billboard elektronik; jasa program loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi penjualan; jasa ritel;
layanan agen ekspor-impor; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan digital; layanan
ritel online; manajemen bisnis; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; pengecer toko serba ada; presentasi
barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi penjualan melalui program loyalitas pelanggan===
===Bahan pengganti daging; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Produk daging vegetarian
dan vegan; chia milk [bahan pengganti susu]; eggnog tanpa-alkohol; ekstrak sayuran untuk makanan; kedelai olahan;
makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar sayuran; minuman berbahan dasar sereal (pengganti
susu); pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam nabati; roti
kedelai; sediaan-sediaan berbahan dasar kedelai; susu beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu berbahan
dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai menjadi bahan
pengganti susu; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu===
===Beras; Jiaozi pangsit; Kue dan gula-gula; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Mie; Pasta; Sediaan
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hidangan nasi; beras ketan; beras merah; beras sekam; bibit gandum untuk makanan manusia; biji cokelat; biji-bijian olahan;
bubuk pengembang; cuka; es; es yang dapat dimakan; gandum yang ditumbuk; gandum, diolah; garam; gula; keripik
berbahan dasar biji-bijian; keripik gandum utuh; kertas nasi yang bisa dimakan; kopi; kopi buatan; madu; makanan ringan
berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis
sereal; makanan siap saji berbahan dasar mie; moster; nasi gembung; nasi goreng; nasi instan; pati ubi jalar untuk makanan;
pengganti es krim; persiapan sereal; produk makanan yang terdiri dari sereal; ragi*; rempah-rempah; roti*; saus [bumbu];
sereal bar; sereal bubuk; sereal siap saji; sereal, diproses; sirup (treacle); tapioka dan sagu; teh; tepung dan olahan yang
terbuat dari sereal; tepung kentang *; tepung sereal; tepung terigu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:03:50
540   EtiketJID2021089577

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BKT Gading Mediterania Blk BK 3  RT/RW. 010/016,  Kel. Kelapa Gading Barat, Kec.
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

VITO VALERIAN WIDAGDO

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 :

: PERFUME REPUBLIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; 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 penjualan parfum dan wewangian; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian;
Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel secara on-
line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan
shampoo; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Toko parfum; Toko yang menjual kosmetik; jasa
grosir dan eceran; layanan agen impor dan ekspor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:04:30
540   EtiketJID2021089578

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Batu Tulis VIII No.11, RT/RW.006/003, kebon kelapa, gambir, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 10120

PT. TYTO LAMPU INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UIOT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : sistem rumah pintar secara sederhana
591 Uraian Warna : ungu, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu,

melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
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 pemasaran yang
disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan;
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Periklanan melalui
media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang
lain melalui toko, Internet atau katalog produk; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan
penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agency services of products, services and company
on the internet; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; information retrieval
services on the internet using artificial intelligence program for others; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara
online (internet).; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep
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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 yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan
elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan
berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui
Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu,
media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program
kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program televisi, acara
olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer,
serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan
hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat
lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan
Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; mempromosikan barang dan jasa orang
lain dengan cara menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran
akan/mengenai masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; menyediakan informasi penjualan barang
yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; penyediaan
informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet
atau komputer database; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa,  buku,
lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel,
perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video, dan multimedia
pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan elektronik dan
komunikasi lainnya; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; periklanan melalui
media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; providing information the sale of
goods offered in the form of shopping malls on internet websites===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:04:38
540   EtiketD222021089579

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GENDENG GK 4/700 A YOGYAKARTA, RT. 72/RW. 18, BACIRO,
GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

DEWI ARNIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: silly
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH MUDA, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tasbih; anting klip; anting tindik; cincin (perhiasan); cincin [perhiasan]; gelang; kalung (perhiasan); kalung [perhiasan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:05:05
540   EtiketD222021089580

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  JL. SANTAN NO. 20 A KALONGAN RT. 08/RW. 029 MAGUWOHARJO DEPOK
SLEMAN YOGYAKARTA , Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

ISTIQOMAH NIKMATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Baker Bro
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; kue basah===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:05:06
540   EtiketDID2021089581

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kembang Murni, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

PAVITA APRILIA SUTANDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: APARTMENT 506
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tutup kepala; blus; celana panjang; celana pendek; gaun; pakaian; pakaian dalam; pakaian untuk pria; pakaian untuk

wanita; sandal; sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:06:14
540   EtiketJID2021089582

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG CONCLAVE, JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 17 B, RT. 012/RW.
009, KEL. KEBAYORAN LAMA SELATAN, KEC. KEBAYORAN LAMA
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. DANUMAYA DIPA KREASINDO

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 :

: POP ART JAKARTA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran, demonstrasi, pameran dan presentasi; Penyelenggaraan webinar (

seminar online); melakukan acara pendidikan; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan seminar; mengatur kursus
pelatihan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur seminar pelatihan; mengatur simposium; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:06:39
540   EtiketJID2021089583

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BKT Gading Mediterania Blk BK 3  RT/RW. 010/016, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec.
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

VITO VALERIAN WIDAGDO

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 :

: PERFUME REPUBLIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; mengirim, menerima dan

meneruskan pesan elektronik; menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet; menyediakan akses pengguna ke
platform di Internet; menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan
layanan komunikasi suara melalui Internet; pengiriman pesan elektronik melalui situs web; penyediaan akses telekomunikasi
ke konten audio yang disediakan melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:07:07
540   EtiketJID2021089584

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. AGUNG SEDAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDONESIA DESIGN DISTRICT
Merek Kata dan Lukisan

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

pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Layanan fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan
dengannya; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Manajemen bisnis pada pusat
perbelanjaan; Manajemen bisnis toko serba ada; administrasi bisnis perusahaan real estat; fungsi kantor; iklan dan promosi
perusahaan; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas
rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan
bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang
berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang
untuk pihak lain; layanan periklanan dan manajemen penjualan; manajemen bisnis; manajemen bisnis apartemen; manajemen
bisnis diskotik; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis
outlet grosir; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel,
pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga,
kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis,
administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-
pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan;
penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; pusat perbelanjaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:08:13
540   EtiketJID2021089585

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Berita Satu Plaza Lt.10, Jl.Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Kuningan Timur,
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT SENTRA DWIMANDIRI

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 :

: SUN PLAZA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Peru dan Coklat Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi kantor; Distributor; Jasa penjualan eceran; Jasa perdagangan;

Konsultan Niaga; Manajemen Proses Bisnis; administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan penjualan
barang dan jasa orang lain; administrasi urusan bisnis; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain;
analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis pemasaran real estat; analisis respons iklan dan studi pasar; bantuan,
layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; fungsi kantor; jasa agen pembelian; jasa periklanan;
jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa penyediaan barang; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan ritel disediakan oleh berbagai toko; layanan ritel
disediakan oleh department store; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman;
manajemen bisnis hotel; manajemen dan administrasi proyek bisnis; manajemen penjualan real estat; mengadakan pameran
untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan;
mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; minimarket; negosiasi dan kesimpulan
transaksi komersial untuk pihak ketiga; pelelangan; pemasaran online; pemasaran real estat; pengelolaan program insentif
hotel untuk orang lain; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan ruang iklan luar ruang; penyediaan informasi bisnis; pusat
perbelanjaan; rekrutmen staf kantor; saran dan informasi bisnis; toko grosir; toko penjualan barang elektronik baik secara
online ataupun secara langsung; toko swalayan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:08:47
540   EtiketD222021089586

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NGONDEL KULON, NGONDEL KULON, RT. 2/RW. 5, KRAMBILSAWIT,
SAPTOSARI, GUNUNG KIDUL , Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta

NOVITA DWI HARTANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kaulo.Yummy
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Cucur; Sagon (Kue); kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:08:47
540   EtiketDID2021089586

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN SULFAT BLOCK 27 NO.23 RT.004 RW.013 PANDAWANGI, Kota Malang,
Jawa Timur, 65124

ARIS ANDRIANSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEXCHICKEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===ayam goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:09:06
540   EtiketJID2021089587

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BKT Gading Mediterania Blk BK 3  RT/RW. 010/016, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec.
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

VITO VALERIAN WIDAGDO

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 :

: PERFUME REPUBLIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsultasi penelitian ilmiah di bidang kosmetik; Penelitian di bidang kosmetik dan suplemen makanan; 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.; Situs web; analisis
laboratorium di bidang kosmetik; hosting konten digital di Internet; jasa penelitian dan pengembangan di bidang kosmetik;
layanan penelitian mengenai produk baru (untuk pihak lain), khususnya mengenai parfum dan aroma; layanan penelitian,
desain dan pengembangan untuk parfum dan aroma; layanan pengujian, inspeksi dan penelitian di bidang farmasi, kosmetik
dan bahan makanan; penelitian kosmetik; penelitian laboratorium di bidang kosmetik; pengujian, penyaringan, inspeksi dan
penelitian obat-obatan, kosmetik dan / atau bahan makanan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:10:22
540   EtiketD222021089588

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GANJURAN X, GANJURAN, RT. 5/RW. 20, SIDOREJO, GODEAN, SLEMAN,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

SRI JAUHAROTUL MAKNUNAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nn KAIN SHIBORI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Oranye, Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain shibori===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:10:33
540   EtiketJID2021089589

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Berita Satu Plaza Lt.10, Jl.Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Kuningan Timur,
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT SENTRA DWIMANDIRI

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 :

: SUN PLAZA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Peru dan Coklat Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyewaan toko; Jasa perbankan; Jasa verifikasi cek; Jasa-jasa investasi dan pembiayaan, termasuk namun tidak

terbatas kepada jasa-jasa modal ventura, untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)  pembeli-pembeli dan
penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Layanan Gadai; Sewa ruang pusat perbelanjaan; analisa keuangan; broker
*; evaluasi keuangan; informasi keuangan; investasi dana; investasi modal dalam real estat; jasa agen penagihan sewa; jasa
agen real estat komersial; jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; jasa agen real estat yang berkaitan dengan
pembelian dan penjualan tanah; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial
dan pusat perbelanjaan; jasa analisis keuangan yang berkaitan dengan investasi; jasa biro akomodasi [apartemen]; jasa
keuangan terkomputerisasi; jasa keuangan yang berkaitan dengan pra-pembayaran untuk barang dan jasa; jasa konsultasi
asuransi; jasa manajemen lahan yasan/realestat  yang berkaitan dengan tanah; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang
berkaitan dengan pusat perbelanjaan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa penyewaan
apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jasa penyewaan kantor [lahan yasan/realestat]; jasa perwalian uang,
efek/surat berharga, properti pribadi, dan tanah; konsultasi keuangan; konsultasi real estat; konsultasi yang berkaitan dengan
penilaian barang; layanan agen perumahan; layanan broker terkait dengan sewa-beli; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan asuransi dan reasuransi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan pekerjaan sipil dan proyek
infrastruktur; layanan kredit konsumen; layanan manajemen apartemen; layanan pembiayaan hipotek atau penggadaian;
layanan pemrosesan transaksi keuangan, khususnya, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jaringan komputer
dan komunikasi; layanan penerimaan cek elektronik; layanan perumahan umum; layanan pialang; layanan real estat yang
berkaitan dengan penjualan pusat perbelanjaan; manajemen keuangan; manajemen perumahan di pusat perbelanjaan;
manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estate, termasuk di bidang pusat perbelanjaan; manajemen rumah
apartemen; melakukan studi kelayakan finansial; melakukan transaksi keuangan; melakukan transaksi pembayaran tanpa
uang tunai; memberikan informasi real estat; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah;
memberikan saran yang berkaitan dengan investasi real estat; mengatur asuransi; menyewakan kantor, toko, properti untuk
restoran, flat (flats) dan apartemen; pembiayaan proyek; pemrosesan elektronik pembayaran elektronik melalui jaringan
komputer global; penagihan pembayaran untuk barang dan jasa; penanaman modal; pengelolaan tanah dan bangunan
pemukiman; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; pengumpulan
sumbangan moneter untuk tujuan amal; penilaian fiskal; penilaian real estat dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; penilaian tanah dan bangunan pemukiman; penilaian untuk klaim asuransi yang berkaitan dengan properti pribadi;
penilaian untuk klaim asuransi yang berkaitan dengan real estat; penukaran uang; penyewaan kantor; penyewaan
kondominium perumahan yang terletak di dalam pengembangan hotel; penyewaan ruang pusat perbelanjaan; penyewaan
tanah; perkiraan biaya; pialang pabean; pialang tanah dan bangunan pemukiman; saran keuangan; sewa guna tanah dan
pemukiman; sewa-beli tanah; transaksi keuangan; transaksi keuangan dan moneter; urusan keuangan; urusan moneter;
urusan real estat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:11:08
540   EtiketJID2021089590

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BKT Gading Mediterania Blk BK 3  RT/RW. 010/016, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec.
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

VITO VALERIAN WIDAGDO

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 :

:  PERFUME REPUBLIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kedai kopi; Kedai yang

menyediakan makanan dan minuman; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; jasa-jasa pemesanan restoran
dan kafe-kafe; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai minuman; layanan rumah
kopi; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi yang
menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:11:41
540   EtiketDID2021089591

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 2800, Jiaoyang Road, Anzhen Street, Xishan District, Wuxi City, Jiangsu
Province

WUXI YORKING POWER CO.,LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YORKING logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat cuci; dinamo; generator listrik; generator listrik bertenaga angin; mesin bensin, selain untuk kendaraan darat; mesin

diesel, selain untuk kendaraan darat; mesin pembakaran internal, selain untuk kendaraan darat; mesin pertanian; pengolah
tanah [mesin]; pompa [mesin]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:12:53
540   EtiketDID2021089592

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lodan No. I FP-FQ, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

PT. LESTARINDO AMPUH PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ang Jason S.E.,
Jalan Angke Jaya 7 No 22  Rt/012 Rw/005  Angke

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RHINO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bajak pemotong rumput; Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik;

mesin gergaji listrik; mesin gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk

Halaman 333 dari 668



mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Mata gergaji bundar
bagian dari mesin; Mesin Circular Gergaji; Mesin dan alat pengerjaan logam, yaitu, dampak kunci pas, ratchet kunci pas listrik,
kunci pas power-driven, obeng listrik, bor listrik, besi bor (bagian mesin), reamers [bagian mesin], penggilingan alat [bagian
mesin], palu [bagian mesin], scaler [bagian dari mesin], gergaji ukir [mesin], sander listrik, alat pemotong selain yang
dioperasikan dengan tangan; Mesin gergaji pemotong pipa; Mesin table saw gergaji kayu; Rantai untuk gergaji rantai; Suku
cadang pengganti untuk gergaji rantai, yaitu rantai gergaji, batang pemandu dan sproket penggerak; aerator rumput [mesin];
alat pemotong rumput dan alat kebun yang dioperasikan dengan listrik; alat pemotong rumput dan gulam yang dioperasikan
dengan listrik; bangku gergaji [bagian dari mesin]; blower daya untuk puing-puing rumput; daun gergaji bundar (bagian mesin);
edgers rumput, listrik; gergaji [mesin]; gergaji batu bata untuk mesin; gergaji bundar listrik; gergaji listrik; gergaji pita; gergaji
rantai, listrik; gergaji ubin [alat-alat listrik]; jig-gergaji [mesin]; mata gergaji [bagian-bagian mesin]; mata gergaji bundar
(komponen-komponen mesin); mata gergaji bundar PCD; meja gergaji; mesin  gergaji yang membuat potongan pada berbagai
sudut dan kemiringan; mesin Potong Rumput; mesin gergaji bundar; mesin gergaji dingin; mesin gergaji kayu; mesin gergaji
pita; mesin kayu listrik gergaji; mesin pemotong rumput [mesin]; mesin pemotong rumput bensin; mesin pemotong rumput
listrik; mesin pemotong rumput mekanik; mesin pemotong rumput robot; mesin pemotong rumput traktor; mesin pemotong
rumput, listrik; mesin untuk kayu gergaji; mesin untuk pengolahan dimakan rumput laut; naik-on mesin pemotong rumput;
pemangkas pagar rumput listrik; pemangkas rumput, listrik; pisau untuk gergaji bundar; pisau untuk gergaji listrik; traktor
rumput===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:13:26
540   EtiketDID2021089593

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

JOHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EMEMJO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKELAT MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Teko kopi listrik; panci penggorengan listrik; panci, listrik; penanak nasi listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:14:23
540   EtiketD222021089594

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.PURWANGGAN NO.14, RT. 38/RW. 8, PURWOKINANTI, PAKUALAMAN, KOTA
YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

NILA ROSNILAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Eldinam's
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:15:29
540   EtiketJID2021089595

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Berita Satu Plaza Lt.10, Jl.Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Kuningan Timur,
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT SENTRA DWIMANDIRI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUN PLAZA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Peru dan Coklat Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pencucian kendaraan; Jasa perbaikan perabotan kayu; Jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas

perangkat-perangkat keras komputer dan pesawat-pesawat komunikasi tidak termasuk perangkat lunak komputer; Konstruksi
pusat perbelanjaan; Layanan binatu dengan bahan kimia tanpa penggunaan air; Pemasangan dan perbaikan lift;
Penghancuran gedung; Pengisolasian gedung; Penyewaan buldozer; Sewa-menyewa mesin penggali; informasi konstruksi;
informasi konstruksi, modifikasi dan adaptasi pusat perbelanjaan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan untuk
memanaskan, memurnikan udara, mendinginkan, mengeringkan, ventilasi, kontrol suhu dan pendingin udara; instalasi,
perbaikan dan pemeliharaan, penghancuran, pengecatan, dan pembangunan kembali minyak dan gas, tempat penyimpanan,
lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagian-bagiannya; isolasi bangunan; jasa
bengkel kendaraan bermotor; jasa konsultasi konstruksi dan penyesuaian pusat perbelanjaan; jasa pengawasan konstruksi
bangunan yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan
pengembangan real estat lainnya; jasa pengecatan interior rumah dekoratif; jasa teknik struktur (pembangunan); konstruksi
dan pemeliharaan kompleks bangunan, bangunan tempat tinggal, perumahan, bangunan komersial, pusat perbelanjaan,
gedung perkantoran dan struktur parkir; konstruksi dan pemeliharaan saluran pipa; manajemen proyek pembangunan gedung
di tempat [pengawasan konstruksi]; membangun kembali mesin yang telah aus atau hancur sebagian; menyapu cerobong
asap; pemasangan dan perbaikan alat listrik; pemasangan dan perbaikan lift; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
telepon; pembangunan dan pemeliharaan rumah Apartemen; pembangunan dan perawatan saluran pipa; pembangunan pusat
perbelanjaan; pembersihan bangunan, situs industri dan situs bangunan; pembersihan gedung kantor dan tempat komersial;
pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung); pengembangan properti (jasa gedung dan pembangunan);
pengendalian rayap dan hama, selain untuk keperluan pertanian; penyewaan buldoser; penyewaan mesin pembersih;
penyewaan peralatan konstruksi dan bangunan; perawatan dan perbaikan saluran pipa; perawatan mobil; perbaikan dan
pemeliharaan kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung
tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; perbaikan pompa; renovasi dan pemeliharaan pusat perbelanjaan,
kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; vulkanisasi ban
[perbaikan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:15:52
540   EtiketDID2021089596

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Saraswati No. 17 RT 07 RW 007 Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12150

Grace Prasadajudio

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Zero Mie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Berwarna putih dengan fontnya Geometos, background warna tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:16:24
540   EtiketDID2021089597

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Xindian Village, Qianqing Town, Keqiao District, Shaoxing city, Zhejiang Province
Shaoxing Huazhen Textile Technology Co. LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BABREA logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion mandi berendam; Sediaan pemeliharaan gigi; kosmetik; make-up bedak; masker kecantikan; parfum; pengkilap

bibir; potpourris [wewangian]; sabun batangan untuk toilet; sediaan kosmetik untuk mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:17:08
540   EtiketDID2021089598

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sanur Elok No. 19 RT/RW. 010/007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

SHARLEEN VALERIE WIDAGDO

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 :

: BONBON BY C&F
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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; Kotak kaca

mata dan kaca mata pelindung matahari; kaca mata pintar (pengolah data); lensa kaca mata; penutup pelindung kaca mata
hitam; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:17:27
540   EtiketJID2021089599

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Berita Satu Plaza Lt.10, Jl.Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Kuningan Timur,
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT SENTRA DWIMANDIRI

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 :

: SUN PLAZA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Peru dan Coklat Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan

kebudayaan; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools),
konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Penyewaan
kaset video, pita video dan rekaman disk video; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan
musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan musik
langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dan kegiatan budaya;
hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; informasi hiburan; informasi pendidikan; instruksi kebugaran golf; kursus
korespondensi; layanan diskotik; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan instruksi dan pelatihan;
layanan kemah liburan [hiburan]; layanan klub hiburan; layanan klub kesehatan dan kebugaran; layanan klub malam; layanan
perpustakaan keliling; melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan
kolokium; mengatur dan melakukan konser; 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 konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur kontes; mengatur seminar pelatihan;
menyediakan fasilitas kebugaran dan olahraga; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan
layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; organisasi acara budaya dan seni; organisasi
dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya;
organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan;
organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan
konser; penerbitan buku; pertunjukan penari; presentasi pertunjukan sirkus; produksi pertunjukan panggung; produksi program
radio dan televisi; taman hiburan dan layanan taman hiburan; taman-taman hiburan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:19:07
540   EtiketD222021089600

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TERBAN GK.V/14, RT. 1/RW. 1, TERBAN, GONDOKUSUMAN, KOTA
YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

FUTUKHUL KHAQ LILLAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: luluamalian
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:19:40
540   EtiketJID2021089601

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Cleon Park No. 28, Jakarta Garden City, Kel Cakung Timur, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. ATUR LIBURAN SUKSES

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 :

: A Tour
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Marun, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa perjalanan wisata; jasa perjalanan wisata, yaitu pengaturan paket perjalanan, pengaturan perjalanan wisata;

memberikan informasi perjalanan wisata, melalui Internet; memberikan informasi terkait perjalanan wisata dan wisata
perjalanan wisata melalui hotline atau pusat informasi; mengatur tur perjalanan wisata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:20:49
540   EtiketDID2021089602

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sanur Elok No. 19 RT/RW. 010/007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

SHARLEEN VALERIE WIDAGDO

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 :

: BONBON BY C&F
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat berkerah; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju

atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju koko; Baju renang; Baju safari; 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
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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); baju atau handuk mandi; baju batik;
baju busana muslim; baju hamil; baju kaos (t-shirt); baju ketat; baju olahraga; baju rajut; baju tidur; baju tidur empuk untuk
bayi; baju untuk orang dewasa; jas kulit; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; kaus [baju ketat]; sabuk kulit
[pakaian]; sandal kulit; sepatu; sepatu bersepeda; sepatu kulit; setelan baju (sweat suits) sweater; topi rajut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:24:03
540   EtiketJID2021089603

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Berita Satu Plaza Lt.10, Jl.Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Kuningan Timur,
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT SENTRA DWIMANDIRI

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 :

: SUN PLAZA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Peru dan Coklat Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perkemahan [pondok untuk berlibur]; Kafetaria; Kedai kopi; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); akomodasi

sementara; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa katering; jasa
restoran; layanan asrama turis; layanan hotel hewan peliharaan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan kedai
minuman; layanan pemesanan kamar hotel; layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan
pusat penitipan anak dan penitipan anak; layanan rumah pensiun; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan akomodasi perumahan sementara; menyediakan fasilitas perkemahan; pemesanan akomodasi sementara;
penyewaan akomodasi sementara; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan kamar untuk mengadakan acara,
konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; reservasi
akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; restoran swalayan; rumah
pemondokan; rumah peristirahatan; sewa rumah liburan; sewa tenda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:24:22
540   EtiketJID2021089604

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sanur Elok No. 19 RT/RW. 010/007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

SHARLEEN VALERIE WIDAGDO

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 :

: BONBON BY C&F
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; mengirim, menerima dan

meneruskan pesan elektronik; menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet; menyediakan akses pengguna ke
platform di Internet; menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan
layanan komunikasi suara melalui Internet; pengiriman pesan elektronik melalui situs web; penyediaan akses telekomunikasi
ke konten audio yang disediakan melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:24:48
540   EtiketD222021089605

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NGADINEGARAN  MJ.3/47, RT. 9/RW. 3, MANTRIJERON, MANTRIJERON, KOTA
YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

SUNARNI TRI RINI KURNIATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rafalsa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===dompet kulit [tas]; tas dan dompet kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:25:48
540   EtiketDID2021089606

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP Cibadak, RT 016, RW 005, Kelurahan Jawilan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten
Serang., Kabupaten Serang, Banten, 42177

ROHMAT ARYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHINTYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : All Color
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Film plastik berperekat untuk tujuan pelindungan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong plastik HD;

Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan
makanan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; film kemasan plastik fleksibel dijual dalam
jumlah besar ke produsen industri dan komersial; 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; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari
plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik
PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan
rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk
membuang makanan tengik; kantong plastik untuk membuang popok bekas; kantong plastik untuk memuat popok bekas;
kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik untuk mengawetkan makanan tengik; kantong
plastik untuk pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik untuk pembuangan pakaian dalam; kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk
penghilang bau; kantong plastik untuk popok sekali pakai; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari plastik
untuk popok sekali pakai; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong sampah
plastik untuk membuang sampah/limbah hewan peliharaan; kantong sandwich plastik; kemasan kantong semen dari plastik; kit
pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput dan daun; 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; stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok
gulungan film plastik untuk makanan kemasan; stok rol film plastik untuk kemasan obat-obatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:26:33
540   EtiketJID2021089607

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sanur Elok No. 19 RT/RW. 010/007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

SHARLEEN VALERIE WIDAGDO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
Winarta IP Practice  Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard  Bukit
Gading Raya Blok A 16-17  Kelapa Gading Permai

740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  BONBON BY C&F
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsultasi penelitian ilmiah di bidang kosmetik; Penelitian di bidang kosmetik dan suplemen makanan; 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.; Situs web; analisis
laboratorium di bidang kosmetik; hosting konten digital di Internet; jasa penelitian dan pengembangan di bidang kosmetik;
layanan penelitian mengenai produk baru (untuk pihak lain), khususnya mengenai parfum dan aroma; layanan penelitian,
desain dan pengembangan untuk parfum dan aroma; layanan pengujian, inspeksi dan penelitian di bidang farmasi, kosmetik
dan bahan makanan; penelitian kosmetik; penelitian laboratorium di bidang kosmetik; pengujian, penyaringan, inspeksi dan
penelitian obat-obatan, kosmetik dan / atau bahan makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:28:13
540   EtiketDID2021089608

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Nakula No. 29, RT 005/RW 002, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40173

Tirana Junita, Sendy Suryana Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Febri Hendarjat S.H., M.Hum.
Jalan Anggrek Boulevard Blok K6, Komplek Surapati Core, Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLSHFL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 .;
Lip tint (pewarna bibir); Losion susu untuk membersihkan wajah; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab anti
penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pemerah bibir; Pensil untuk bibir; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk
dan sediaan perawatan rambut; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi
pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; 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;
Scrub bibir; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan perawatan
rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan
pewangi untuk udara; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Serum bibir; Serum kecantikan (kosmetik); Serum rambut; Vitamin rambut; aromatik [minyak esensial]; body butter untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pewangi anti bau badan;
foundation cair; 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 fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; 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 bibir; 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-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir; krim
bibir untuk keperluan kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim kulit tanpa obat; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut; krim perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk
melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk
perlindungan kulit; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit;
losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion dan pelembab
anti-penuaan; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk
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keperluan kosmetik; mandi minyak untuk perawatan rambut; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial; minyak esensial
aromatik; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi;
minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan
pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik
dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mizu-oshiroi [foundation cair]; pelembab anti-penuaan; pelembab
bibir; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis
bibir; pemerah pipi cair; pemoles bibir; penetral bibir; pengkilap bibir; pensil untuk bibir; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari
ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; produk dan sediaan untuk rambut
dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan
bibir (kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan untuk melindungi rambut; sabun
cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun-
sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan dan perawatan rambut;
sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa
obat; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan
kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik;
sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan
minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi
udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut;
sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; self-tanning lotion [kosmetik]; serum kecantikan; serum
penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut
tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:28:30
540   EtiketD222021089609

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MAYJEN SUTOYO NO 40, RT. 9/RW. 3, MANTRIJERON, MANTRIJERON,
KOTA YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

SUJINAH DWI FAUZAN, SP.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Reza Rafi
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:29:06
540   EtiketJID2021089610

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sanur Elok No. 19 RT/RW. 010/007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

SHARLEEN VALERIE WIDAGDO

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 :

: BONBON BY C&F
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kedai kopi; Kedai yang

menyediakan makanan dan minuman; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; jasa-jasa pemesanan restoran
dan kafe-kafe; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan cafe keliling untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan kedai minuman; layanan rumah kopi; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di
restoran melalui Internet; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui
situs web; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; warung kopi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:31:25
540   EtiketD222021089611

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PATANGPULUHAN WB 3/425, RT. 15/RW. 3, PATANGPULUHAN, WIROBRAJAN,
KOTA YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

MARYUTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maryuti
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:31:25
540   EtiketDID2021089611

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room F470, Building 1, No.5500 Yuanjiang Road, Minhang District, Shanghai,
200000

SHANGHAI FUXIANG NEW MATERIAL CO.,LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIOCROIRE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===cangkir; gelas kertas atau plastik; mangkuk [baskom]; mangkuk buah; pemegang tusuk gigi; peralatan kosmetik; piring

meja; piring meja sekali pakai; pot bunga; sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sedotan untuk minum; sikat gigi; sisir;
sumpit; wadah terisolasi termal untuk makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:31:45
540   EtiketJID2021089612

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sanur Elok No. 19 RT/RW. 010/007, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

SHARLEEN VALERIE WIDAGDO

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 :

: SUNDAY KIND
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kedai kopi; Kedai yang

menyediakan makanan dan minuman; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; jasa-jasa pemesanan restoran
dan kafe-kafe; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan cafe keliling untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan kedai minuman; layanan rumah kopi; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di
restoran melalui Internet; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui
situs web; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; warung kopi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:32:19
540   EtiketJID2021089613

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Pondok Dadapan Permai F No. 11, Kelurahan Segorotambak,
Kecamatan Sedati, Sidoarjo., Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61253

CV. JATIM AGUNG BS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JATIM AGUNG JABS HVAC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam;Biru;Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemasangan dan perbaikan alat pendingin udara; servis rutin alat pendingin udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:32:24
540   EtiketDID2021089614

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN KOTA WISATA MAISON AVENUE BLOK MA NO. 18, KEL.
LIMUSNUNGGAL, KEC. CILEUNGSI, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16820

PT. TERANG DAMAI KARYA

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 :

: ROADEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ROADEN = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===as roda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:34:22
540   EtiketDID2021089615

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 605, Building 3, Phase I, Zhongjun Fortune Plaza, Anji Road, Chengdong,
Fengze District, Quanzhou City, Fujian Province, 362000

Quanzhou Linrun Trading Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: youli + huruf kanji + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===celana popok bayi; deodoran untuk pakaian dan tekstil; desinfektan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan

untuk toilet kimia; handuk sanitasi; popok bayi; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; tampon sanitasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:34:22
540   EtiketD222021089616

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BOKOHARJO BANJENG, BANJENG, RT. 5/RW. 36, MAGUWOHARJO, DEPOK,
SLEMAN, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

SUNARTI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYUMA TELANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar teh bunga telang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:35:03
540   EtiketDID2021089617

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tmn Surya III J-4/41, Rt. 009/Rw. 015, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11830

Antony Sankie

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DHAMMIYA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Highlighter; Perona Pipi; Sediaan penghapus perekat; Spray wajah (kosmetik); bronzer

kulit; bulu mata palsu; concealer [kosmetik]; dasar bedak; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; lipstik; maskara;
pembersih untuk kuas kosmetik; pengkilap bibir; pensil alis; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk
keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan rambut palsu; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:35:09
540   EtiketDID2021089618

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. D. Jempang 88-E LKIV Medan, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20117

SUGANDHI MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONDA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia penyamak kulit; Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Bahan kimia untuk

digunakan dalam pembuatan plastik; Bahan perekat untuk keperluan industri; Cairan pemadam api dan pencegah nyala api;
Enzim untuk digunakan dalam penyamakan kulit; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan, perkebunan buah-
buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar tanaman, bahan-bahan
stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan untuk meningkatkan
kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Komposisi zat-zat kimia untuk pemadam api; Lem
PVC; Lem dan perekat untuk keperluan industri; Lem epoksi / lem besi; Lem kaca; Lem kanji (sediaan kimia); Lem polivinil
asetat / lem putih; Lem-lem untuk keperluan industri; Minyak rem dan kopling; Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Perekat alami
untuk keperluan industri; Perekat dan lem untuk keperluan industri; Perekat pestisida; Perekat untuk bahan atap; Perekat
untuk digunakan dalam industri; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Perekat yang digunakan dalam industri;
Perekat, selain untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura,
kehutanan dan pengawetan makanan, pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman;
Pupuk Kompos; Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa,
pakan kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk
keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; Sediaan kimia; Sediaan
penghilang perekat; Sediaan untuk memadatkan (tempering) dan mematri (solder); Senyawa kelat (digunakan untuk
menghilangkan logam beracun pada pupuk); Sodium hexaametaphosphate (bahan kimia); Suplemen pupuk; Thomas
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phosphate [pupuk]; aditif kimia untuk pupuk; aditif plastik; air raksa; air suling beroksigen; air yang diasamkan untuk pengisian
akumulator; aki zuur (untuk menambah listrik); algarovilla untuk digunakan dalam penyamakan; amonia tawas; amonium
tawas; asam asetonadikarboksilat; asam belerang; aseton; aseton untuk keperluan industri; bahan kimia mematri; bahan kimia
untuk digunakan dalam industri perekat; bahan kimia untuk menyerap oksigen; bahan kimia untuk pembuatan berbagai
macam produk poliuretan, yaitu, poliol uretan untuk digunakan sebagai pengental dalam poliol uretan yang digunakan dalam
industri uretan untuk menghasilkan lantai, pelapis, perekat; bahan plastik yang tidak diproses dalam bentuk bubuk, cair atau
pasta; bahan untuk mematri; bauksit; bekatul [pupuk]; belerang; bismut; bismut klorida; bismut nitrat; bismut subnitrate untuk
keperluan kimia; boraks; bubuk darah [pupuk]; bunga belerang untuk keperluan kimia; cairan untuk menghilangkan sulfat dari
akumulator; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; cetakan daun [pupuk];
damar polimer untuk digunakan dalam pembuatan tinta cetak (printing ink); damar wangi untuk ban; damar wangi untuk kulit;
digestat organik (pupuk); fosfat [pupuk]; gallate dasar bismut (bahan kimia); gambir; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; garam
amoniak; gelatin untuk keperluan industri; getah [perekat] untuk keperluan industri; getah [perekat], selain untuk keperluan alat
tulis atau rumah tangga; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk; gluten [lem], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah
tangga; humus; kalsium sianamida [pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; karbit; kompos; kompos [pupuk]; kompos, pupuk
kandang, pupuk; komposisi kimia untuk mengawetkan bahan makanan; komposisi pemadam api; komposisi pemadam api dan
pencegahan kebakaran; kotoran hewan (untuk pupuk); lapisan atas humus; lem dari getah arab untuk keperluan industri; lem
dari getah arab, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem gelatin untuk keperluan industri; lem kain untuk
keperluan industri; lem kanji; lem kayu untuk keperluan industri; lem kulit; lem lateks untuk keperluan industri; lem lateks,
selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem rumput laut untuk keperluan industri; lem untuk keperluan industri;
lem untuk penyelesaian dan pelapisan dasar; lem untuk tambal ban; material matriks keramik komposit [CMC] untuk
digunakan dalam pembuatan; minyak rem; minyak rem hidrolik; minyak untuk penyamakan kulit; natrium tawas; oksigen untuk
keperluan industri; pakan kebun [pupuk]; penghilang perekat; perekat; perekat atap; perekat gasket mobil; perekat kontak;
perekat kontak untuk digunakan dengan kayu; perekat kontak untuk digunakan dengan laminasi; perekat plastik untuk
keperluan industri; perekat plastik, bukan untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat plastik, selain untuk
keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat poliuretan untuk keperluan industri; perekat resin sintetis untuk
keperluan industri; perekat tepung [perekat], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; perekat termoplastik untuk
keperluan industri; perekat untuk alas kaki; perekat untuk billposting; perekat untuk digunakan dalam pembuatan furnitur;
perekat untuk digunakan dalam pembuatan kayu lapis; perekat untuk digunakan dalam pembuatan penutup dinding; perekat
untuk digunakan dalam pembuatan perban bedah; perekat untuk industri bangunan; perekat untuk industri konstruksi; perekat
untuk kendaraan bermotor; perekat untuk keperluan industri; perekat untuk lantai, langit-langit dan ubin dinding; perekat untuk
memperbaiki artikel yang rusak; perekat untuk menerapkan penutup dinding; perekat untuk paving; perekat untuk paving hias;
perekat untuk penjilidan buku; perekat untuk poster; perekat untuk sepatu; perekat untuk sepatu bot; perekat untuk sepatu bot
dan sepatu; perekat untuk ubin dinding; perekat untuk ubin keramik; perekat untuk ubin langit-langit; perekat untuk ubin lantai;
perekat untuk ujung tongkat biliar; perekat untuk wallpaper; plastik mentah; plastik yang belum diproses; plastik yang belum
diproses untuk keperluan industri; plastik yang tidak diproses dalam bentuk bubuk atau butiran; plastik, tidak diproses; pupuk;
pupuk alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin;
pupuk cair; pupuk campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-
kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium
superfosfat; pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi
secara kimia; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk
organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput; pupuk serbuk gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan
pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang
tergabung; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung tulang; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan
rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot
tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; rabuk (pupuk)
alam; resin dari damar wangi digunakan untuk sambung tunas tanaman; resin polivinil klorida, tidak diproses; resin sintetis
yang belum diproses untuk digunakan dalam industri senyawa cetakan plastik; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk
digunakan sebagai pupuk; sakarin; sal amoniak; sediaan anti-sulfurisasi untuk akumulator; sediaan kimia untuk melembutkan
pada proses penyamakan kulit; sediaan kimia untuk memisahkan dan menghapus perekat; sediaan kimia untuk
menghilangkan perekat, pita perekat, cat, pernis, spidol dan tinta, cat, cat semprot, grafiti, sealant, dan noda dari makanan,
minuman dan hewan peliharaan; sediaan kimia untuk pemadam api; sediaan kimia yang terbuat dari gallnut dipakai sebagai
bahan penyamak; sediaan kimiawi dalam sifat akselerator lem; sediaan mematri; sediaan penyamakan kulit; sediaan perekat
untuk perban bedah; sediaan pupuk; sediaan-sediaan pelunakan; semen perekat; senyawa kimia vinil, yaitu vinil asetat, vinil
klorida, resin polivinil klorida, monomer vinil klorida; senyawa perekat untuk pipa; senyawa polivinil klorida terklorinasi;
siklamat; soda abu; solusi anti-buih untuk akumulator; stabilisator kimia untuk mengawetkan bahan makanan; sulfit untuk
mengawetkan bahan makanan; sumac untuk digunakan dalam penyamakan; superphosphate [pupuk]; tawas; tawas besi;
tawas krom; tawas mangan; tepung tulang [pupuk]; terak [pupuk]; triple superfosfat (pupuk); water glass (sodium silikat); zat
kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat kimia untuk penyamakan kulit dan kulit binatang; zat penyamak kayu; zat
penyamakan; zat perekat untuk digunakan dalam industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:35:15
540   EtiketDID2021089619

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2/F, 3/F, 4/F, Building 6, Aohua Industrial Zone, Gaofeng Community, Dalang Street,
Longhua District, Shenzhen City

Shenzhen Aohua Electric Corporation Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan

Halaman 345 dari 668



Nama Merek : AHUA + logo
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; colokan listrik; koneksi untuk saluran listrik; konektor kawat [listrik]; konektor

listrik; kopling, listrik; kotak terminal listrik; soket listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:37:02
540   EtiketJID2021089620

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Kuta, Kel. Kuta, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara
Barat, 83573

PT BACKPACKER HOSTEL LOMBOK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LoTide
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aktivitas konsultasi manajemen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:37:29
540   EtiketJID2021089621

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2506-10 25/F PROSPERITY TOWER, 39 QUEEN’S ROAD CENTRAL, CENTRAL,
HK

Amber AI Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CreatorFi
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Penghimpun informasi ke

dalam basis data komputer; bantuan manajemen bisnis; jasa periklanan; konsultasi bisnis profesional; layanan pengintaian
pasar; layanan perantara komersial; pemasaran; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel;
penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; promosi
penjualan untuk pihak lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:38:03
540   EtiketD222021089622

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BALIREJO  UH 2/487 A, RT. 19/RW. 6, MUJA MUJU, UMBULHARJO, KOTA
YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

ESTER NIKEN HARYANTI M.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JENK'NIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan kue buah badam; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Biskuit

Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Campuran-campuran untuk membuat kue; Cimi-Cimi (kue kering);
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Getuk (Kue); Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue
Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji
Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue
Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue
Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan
Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung;
Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang
Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue
Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing;
Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus;
Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue
Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari
Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya;
Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar
tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku);
Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe;
Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue
semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tambang; Kue tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue yang dibubuhi
jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari
beras; Kue-kue lobak; Ladran (Kue Kering); Lapisan gula (icing) untuk kue; Pasta kue; Pembungkus pastry (kue); Penyedap
rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis);
Pretzels (kue); Produk kue dan kembang gula; Roti kue-kue semprit; Roti, kue pastry dan gula-gula; Sagon (Kue); Sediaan
aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sengkulun (Kue Tradisional); Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue);
Wafer (kue); Yangko (kue moci); adonan kue; adonan kue beku; aroma untuk makanan/kue; bahan makanan untuk adonan
roti dan kue; bahan pelembut kue; brownies; bubuk soda kue; cakwe/cakue; campuran kue; dekorasi berbasis gula untuk kue;
dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue
yang terbuat dari gula-gula; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan
untuk kue; empadões veganos [kue vegan]; fa gao [kue bolu kukus]; flapjacks [kue wajan]; fritters (kue) apel; gula berputar
(dekorasi kue); gula gula untuk menghias kue; hiasan kue yang dapat dimakan; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk
kacang]; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan dasar
custard untuk kue dan pai; kasutera [kue bolu Jepang]; kerang kue kering; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue
basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); kue
bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue
frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue
keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue
krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue
pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue
sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue
tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer
berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung
serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kulit kue; makaroni [kue
kering]; meringues (kue); mille-feuilles (kue); mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); peach cobbler (kue); perasa, selain
minyak esensial, untuk kue; persiapan kue yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga;
petits fours [kue]; rempah-rempah kue; rugelach [kue kering]; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); songpyeon
[kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; spiced cookies
(kue kering); taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan untuk menghias kue;
taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue
basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung kue; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis
dengan pasta cabai yang difermentasi]; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; wafer gulung
[cookies]; yule log (kue tradisional)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:38:21
540   EtiketJID2021089623

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. R.E. Martadinata No. 52, RT. 012 RW. 000, Kel. Mekar Sari, Kec. Balikpapan
Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Chandra Astan

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 :

: SATE SAPI PINGGIR PANTAI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat

pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan reservasi
dan pemesanan untuk restoran; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran;
rumah makan===

Halaman 347 dari 668



===Restoran; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat
pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan reservasi
dan pemesanan untuk restoran; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran;
rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:40:27
540   EtiketDID2021089624

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Teratai Putih Raya II Blok 17/1 RT 013 RW 004, Malaka Sari, Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13460

Addini Ryoko

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ryotee Bakery
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, hitam dan krem
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Minuman berbahan dasar

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:40:38
540   EtiketD222021089625

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TITI BUMI BARAT 4B, PATRAN, BANYUMENENG, RT. 3/RW. 1,
BANYURADEN, GAMPING, SLEMAN, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

SOSIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUNDA AQILLA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Goreng; Sarden dan makarel; rendang; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:42:00
540   EtiketJID2021089626

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kepa Duri Mas Blok SS/467, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
ASHADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNITY UniPin Community
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : UNITY (Komunitas UniPin)
591 Uraian Warna : Kombinasi warna hitam, jingga, dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 38, 41, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa toko retail

secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah
distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer,
game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Kampanye pasar; Layanan
perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan
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komputer, permainan, pakaian; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan
memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui
jaringan komputer; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan
pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung
terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi
komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet,
program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras
permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer,
komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat
diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer  interaktif yang dapat diunduh, penutup
telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah
tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi
yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang
kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung
matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan,
pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk
kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm
bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut,
perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles)
dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa
data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet
pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang
cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung
untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam,
pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki
pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles)
pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu
berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi
dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata  (eyewear)
dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon,
telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video
disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual
reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual
reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset
realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; kampanye pasar; layanan grosir
yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan game; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; mengadakan acara bisnis; pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; promosi periklanan (sponsor);
sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; sponsor promosi kompetisi permainan video===
===Jasa penyediaan ruang obrolan online dan papan buletin atau pesan elektronik untuk pengiriman pesan antara pengguna
di bidang kepentingan umum dan untuk bermain permainan; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi
pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik daripara anggota komunitas, membentuk
komunitas virtual, terlibat dalam jejaring sosial, dan saling bertukar dokumen; Layanan penyiaran dan streaming untuk
kejuaraan permainan video dan bermain permainan video melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel;
Layanan transmisi data/audio/video/game dan konten multimedia sesuai permintaan; Menyediakan jasa komunikasi online
untuk transmisi pesan antar para pengguna komputer permainan video; Menyediakan ruang bicara online dan forum diskusi
interaktif untuk transmisi pesan antar partisipan dalam dan para pemain dari permainan komputer dan video; jasa penyediaan
forum komunitas online, ruang obrolan, dan ruang bagi pengguna untuk memposting, mencari, melihat, menonton, berbagi,
mengkritik, menilai, dan mengomentari, pesan, komentar, konten multimedia, video, cinema, film, foto, konten audio, animasi,
gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; layanan komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan
pengiriman acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen, dan acara hiburan melalui internet; menyediakan forum
komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan menyiarkan (stream) informasi, audio, video, berita yang
nyata/sebenarnya (real-time news), konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk terlibat
dalam jejaring sosia; menyediakan penggunaan sementara dari aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
jejaring sosial, menciptakan komunitas virtual, dan transmisi konten digital; menyediakan ruang obrolan online, forum online,
dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan game elektronik; menyediakan situs
web untuk mengirim dan membaca pesan (message boards) atau forum diskusi interaktif, yaitu, menyediakan ruang bicara
online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan di antara partisipan dalam dan para pemain dari permainan
komputer dan video; menyiarkan dan mengirimkan (streaming) permainan dari permainan video dan kompetisi permainan
video melalui jaringan komunikasi global, internet, dan jaringan nirkabel; penyediaan forum komunitas online bagi pengguna
untuk berbagi dan mengalirkan informasi, audio, video, konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual,
dan untuk terlibat dalam jejaring sosial; penyiaran dan transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport
interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif; penyiaran internet yang dispesialisasikan dalam permainan online;
penyiaran video, penyiaran rekaman video yang menampilkan musik dan hiburan, program televisi, kartun, film, berita,
olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait segala jenis hiburan, melalui jaringan komputer global, komputer, dan
jaringan komunikasi lainnya;; streaming permainan elektronik melaluin internet; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks,
foto, game, konten buatan pengguna, konten audio, dan informasi melalui Internet===
===Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan
elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik
dan acara yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif,
aktifitas partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi permainan
komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat di sekitar

Halaman 349 dari 668



permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan permainan video online; Jasa
hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang permainan komputer dan
video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam
bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa penyediaan permainan komputer, permainan elektronik, permainan
interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa perencanaan/ pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan
online/kompetisi permainan lainnya; Jasa-jasa hiburan komputer dan video game; Layanan game disediakan secara online
dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi,
seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan permainan;
Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game komputer online; Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan,
olahraga atau acara budaya]; 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; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan
video; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Pengoperasian
dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh;
Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang
menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan,
kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog,
media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Publikasi game komputer
online; Publikasi panduan untuk game komputer; bermain game; game on-line; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang
sedang berlangsung; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan
mengirim (streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan
dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa
permainan elektronik yang tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa nasehat yang berhubungan dengan
organisasi dari acara olah raga yaitu kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa/layanan hiburan, yaitu, memfasilitasi
jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan melalui jaringan
internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas
campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games),
hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas
tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten
realitas tertambah (augmented reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya
(virtual reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan
hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas
virtual/maya (virtual reality); komunitas di bidang olahraga dan hiburan; layanan game disediakan melalui jaringan komputer
dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui
komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online
dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh;
layanan game online; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik, permainan video, turnamen,
dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan permainan on-line; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
melakukan seminar pelatihan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan pameran
hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan; memberikan informasi online terkait dengan
game komputer dan perangkat tambahan komputer untuk game; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan tinggi;
mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan
forum langsung; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan melakukan permainan; mengatur dan melakukan
seminar pelatihan; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain
(players) game komputer; mengatur, mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengorganisir dan
melakukan kompetisi olahraga perguruan tinggi; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen;
mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengorganisir, melakukan dan
mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk
penggunaan pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi,
sosial dan masyarakat; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan game; menyediakan game (permainan); menyediakan game
komputer online dan game interaktif; menyediakan game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna
jaringan; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat turnamen
game; menyediakan penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan perangkat lunak permainan
(game) online; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games) online; menyelenggarakan pameran di
bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau
pendidikan; menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; organisasi acara
dan kompetisi olahraga; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga untuk
tujuan amal; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi,
permainan, konser dan acara hiburan; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal;
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organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi permainan elektronik; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi permainan;
organisasi permainan dan kompetisi; organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen olahraga; pembuatan,
pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi,
video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni,
budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan
minat manusia; penerbitan game secara multimedia; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan game; penerbitan video
game multimedia; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan dan konser; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan permainan (games), kontes dan kompetisi; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak;
penyediaan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan permainan video online; penyediaan
program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak dapat di
download); produksi dan distribusi perangkat lunak game video dan komputer===
===Desain dan pengembangan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal, komputer dan video games; Desain
perangkat lunak untuk orang lain untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon
pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; Desain permainan (game); Desain seni grafik; Hosting dan pemeliharaan
komunitas online yang menampilkan konten audio-visual di bidang berita, hiburan film, olahraga, komedi, drama dan musik;
Jasa situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna menemukan pemain game lain dan bermain
game melalui jaringan komunikasi; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk
perdagangan elektronik, video-sesuai-permintaan, game online interaktif, menjelajah internet, dan mengirim dan menerima
email dan pesan instan; Layanan komputer, yaitu, jasa komputer, yaitu, menciptakan dan hosting suatu komunitas online
untuk jejaring sosial, 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;
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; Menciptakan lingkungan virtual dalam sifat komunitas online bagi pengguna untuk
membuat, memproduksi, merubah, memanipulasi, mengirimkan, berbagi, dan mengomentari video atau media elektronik
lainnya; Pengembangan perangkat lunak untuk permainan (game); desain dan desain seni grafis untuk pembuatan halaman
web di Internet; desain dan desain seni grafis untuk pembuatan situs web; desain dan pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak permainan (game) komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan
video (video game); desain grafis; desain grafis berbantuan komputer; desain grafis brosur iklan; desain grafis dari bahan
promosi; desain grafis dari bahan publikasi; desain grafis dari iklan internet; desain grafis dari logo iklan; desain grafis dari
masalah periklanan; desain grafis dari selebaran iklan; desain grafis komputer; desain ilustrasi grafis; desain industri dan seni
grafis; desain karya seni; desain seni grafis; desain seni industri; desain seni komersial; jasa desain grafis; jasa desain grafis
untuk membuat elemen grafis dari logo perusahaan; jasa komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna
terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari sesama pengguna dan membentuk komunitas
virtual di bidang teknologi informasi, jaringan komputer dan teknologi telekomunikasi; jasa layanan aplikasi perangkat lunak
untuk bermain game; 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 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-jasa
komputer ialah penciptaan dan komunitas online untuk para pemakai yang terdaftar untuk berpartisipasi pada diskusi-diskusi,
mendapatkan feedback dari teman sebaya, membentuk komunitas-komunitas virtual dan menggunakan pada jaringan sosial;
layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan
tantangan, memamerkan keterampilan mereka, mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan mereka, membentuk komunitas
virtual, terlibat dalam jejaring sosial dan meningkatkan bakat mereka.; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat
komunitas virtual untuk pengguna terdaftar untuk berbagi (share), melihat, berlangganan dan berinteraksi dengan gambar,
konten audio-visual dan video serta data dan informasi terkait; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas
virtual untuk pengguna terdaftar untuk mengatur grup/kelompok, rapat/pertemuan (meetings), dan acara, berpartisipasi dalam
diskusi dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis dan komunitas; layanan pengembangan permainan (game) multimedia
elektronik dan interaktif; layanan untuk game platform; 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 layanan komputer yang tidak dapat diunduh untuk
mengakses komunitas online yang memungkinkan pengguna untuk berbagi bertukar dan mendistribusikan data dan informasi;
menyediakan perangkat lunak bagi pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas online; menyediakan
perangkat lunak untuk jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi audio, video, gambar, teks,
konten, dan data; menyediakan perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok pribadi
yang dibuat dan dikelola pengguna dalam komunitas virtual; 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; pemrograman perangkat lunak video game; 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; persiapan laporan yang berkaitan dengan desain seni grafis; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan
platform perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan
transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan
media===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:43:34
540   EtiketD222021089627
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NGAWEN, NGAWEN, RT. 5/RW. 12, TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

ADIK RANDI SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AREN MBAH MI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, HIJAU KUNING, COKLAT, MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); gula aren===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:45:36
540   EtiketDID2021089628

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Edinburgh House, Hollinsbrook Way, Pilsworth, Bury, Lancashire, BL9 8RR
Go Outdoors Retail Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anisa Ambadar S.H., LL.M.
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CALIBRE Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ban dalam untuk ban-ban; Kickstands sepeda; Komponen transmisi sepeda yang memungkinkan perpindahan rantai

sepeda ke gigi yang lain untuk sepeda (derailleur); Pesan kursi sepeda; Sadel sepeda; Sepeda listrik; Setang sepeda; ban
untuk roda kendaraan; bantalan rem untuk kendaraan; blok rem untuk kendaraan; boot untuk tuas persneling; cleat [bahari];
engkol siklus; frame siklus; garpu sepeda; gigi siklus; grip tape untuk setang sepeda; hub untuk kendaraan darat; indikator
arah untuk kendaraan darat; jeruji untuk kendaraan darat; kabel rem; kandang botol air untuk sepeda; kantong pelana
disesuaikan untuk sepeda; kendaraan roda dua; keranjang disesuaikan untuk sepeda; kursi anak untuk sepeda; lonceng
siklus; pannier diadaptasi untuk sepeda; pedal siklus; pelana siklus; pelek untuk roda kendaraan; pembawa bagasi untuk
kendaraan; penjaga rantai untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda; peredam kejut untuk sepeda; pergeseran gigi untuk
kendaraan darat; pompa untuk ban sepeda; rak sepeda untuk kendaraan; rantai siklus; rem; roda gigi untuk kendaraan darat;
roda gigi untuk sepeda; roda siklus; roda-roda sepeda; selimut dipasang untuk sepeda; sepatu rem untuk kendaraan; sepeda;
sepeda beroda tiga; sepeda gunung; sepeda jalan; sepeda lipat; sepeda operator untuk kendaraan; sinyal arah untuk
kendaraan; sistem suspensi untuk sepeda; spatbor; sprocket; standar sepeda; stang mencengkeram untuk sepeda; stang
ujung untuk sepeda; tanduk sepeda; tas sepeda; trailer sepeda; tuas rem untuk sepeda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:45:37
540   EtiketD222021089629

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN CEMARA BLOK G-33 PUGERAN, RT. 14/RW. 71, MAGUWOHARJO,
DEPOK, SLEMAN, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

MARTHILDA ANJARSARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: godse
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===tas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:47:44
540   EtiketJID2021089630
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KI HADJAR DEWANTARA 19, KENTINGAN, Kecamatan JEBRES, Kota
SURAKARTA, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BATIK ART FEST ISI SURAKARTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKELAT DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,

sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian nasehat
dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat
dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik
secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau
akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin,
buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat
diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa 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 dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu,
pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan seniman; Jasa
pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya,
menyediakan kelas; Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengaturan pameran untuk
tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas,
dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga,
animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan
telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa
penyediaan informasi hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness) yang disediakan melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya;
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 agensi tiket online, yaitu,
menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; 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 manajemen acara
[organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan
pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah sosial
(hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan; Layanan
pendidikan dan layanan pengajaran, 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 mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas,
konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan
dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak,
seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan
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penghibur, hiburan dan kegiatan budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Manajemen acara budaya; Manajemen acara
budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga; Memproduksi program untuk pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga;
Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran, penampilan karya seni secara langsung
maupun yang direkam; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan,
rekreasi dan olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi
dan konvensi; Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur pameran,
kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan hiburan; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti
hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan kegiatan budaya; Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan fisik,
instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan
budaya; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pemberian informasi di bidang
seni; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online
dari basis data komputer atau melalui Internet; Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas
pelanggan dan pembeli yang sering melakukan pembelian.; Penyediaan informasi online di bidang hiburan, acara budaya dan
olahraga; Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan
budaya; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyelenggara Kompetisi seni dan
budaya; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; Perkumpulan seni
olahraga bela diri kungfu; Program hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler,
komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca,
olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains,
teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness) terkini; Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni
Pertunjukan); Ujungan (Seni Ketangkasan Pukulan Rotan); acara festival permainan; aktivitas olahraga dan budaya di pusat
dan kompleks perdagangan; bimbingan pengajaran seni penyiaran; bimbingan seni kecantikan; expo mengenai kesenian,
kebudayaan,  dan pendidikan; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni
untuk tujuan pendidikan; hiburan dan kegiatan budaya; 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; instruksi di bidang seni pertunjukan;
instruksi di bidang seni visual; instruksi seni; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni kecantikan; jasa klub yang
berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa pameran seni; jasa pelatihan di
bidang musik, hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pemandu wisata untuk
tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang
disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu,
pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa yang
menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni
dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik,
berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa studio kesenian
ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; kegiatan budaya; kegiatan olahraga dan
budaya; konsultasi yang berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan
melalui pusat panggilan telepon dan hotline; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan hiburan
dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan disediakan
oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara
langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan lukisan seni mural; layanan pemesanan tiket untuk acara
hiburan, olahraga, dan kebudayaan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan
pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pengajaran
yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan;
layanan reservasi dan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga,
ilmiah dan budaya; layanan sekolah seni bela diri; loka karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; melakukan
acara budaya; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan
budaya; melakukan kegiatan budaya; melakukan tur berpemandu untuk tujuan budaya atau pendidikan; melakukan tur situs
budaya 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
online tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang hasil
pertandingan seni bela diri; memberikan informasi tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga
dan budaya; memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan
pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan
pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui kursus korespondensi; memproduksi film pita video di bidang pendidikan,
kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas];
mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; 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 dan
melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan festival film;
mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan
mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan
pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau 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 festival film; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran, kongres,
seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan,
olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan;
mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya;
mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan,

Halaman 354 dari 668



hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; mengorganisir, menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya;
menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan bahan seni dan
kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan 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 fasilitas teater seni pertunjukan; menyediakan kegiatan budaya untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya
seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi dramatis; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni;
menyediakan layanan panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan mainan untuk anak-anak
kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di acara
budaya, untuk tujuan amal; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan; menyediakan pameran seni
online untuk keperluan budaya atau pendidikan; 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 situs web yang menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa  artikel dalam bidang
kesenian; menyedikan informasi, memberikan nasehat, berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan
budaya; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan
budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya, hiburan dan
jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas
virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; olahraga dan acara
olahraga, teknologi, konser, acara budaya serta produksi teater hidup; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara olahraga dan budaya;
organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur
acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi
festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi kegiatan
budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kompetisi atau acara olahraga
dan budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kongres
dan konferensi untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi
pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya;
organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk
keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni
untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, 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 budaya; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran budaya; pameran kesenian; pelaksanaan pameran, peragaan busana,
dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelatihan seni dan budaya betawi; 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; pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya;
pemodelan untuk seniman; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam
bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang
menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival,
tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk
keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya; 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; penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten
digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film
atau televisi; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan
daur ulang; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau budaya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyelenggaraan acara
hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan festival film; penyelenggaraan pameran untuk tujuan budaya, pendidikan
dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; persewaan karya seni; presentasi karya
seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; produksi film rekaman video dalam bidang
pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas===
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Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:47:44
540   EtiketJ222021089630

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.PURWANGGAN NO.14, RT. 38/RW. 8, PURWOKINANTI, PAKUALAMAN, KOTA
YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

TADEUS FELATRIANO MUKTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : MATAKUPI
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi ( Kafe ); kafe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:48:40
540   EtiketDID2021089631

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Menur No. 20, Komp. Bermis, Rt. 003/Rw. 003, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec.
Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Guntur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLACK DIAMOND
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Komposisi plastik untuk mencegah radiasi panas; Lapisan tipis (film) plastik setengah diolah untuk penggunaan industri

makanan dan industri umum; Lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan industri; Lapisan tipis (films) plastik
setengah diolah; Lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; bahan perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik
thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk lapisan permukaan laminasi tekanan tinggi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:50:53
540   EtiketD222021089632

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GAMELAN LOR NO. 19-21, RT. 20/RW. 6, PANEMBAHAN, KRATON, KOTA
YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

RAJ. IRA MURTIYANI, S.H.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: I'M Di Hati
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun; parfum; sabun cuci tangan; shampo rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:51:53
540   EtiketJID2021089633

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. AGUNG SEDAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDONESIA DESIGN DISTRICT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium,

properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa
real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan; Layanan
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real estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan tempat tinggal; broker real
estat; broker, penyewaan dan penyewaan real estat; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan
bangunan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa pembelian dan penjualan real estat,
pekerjaan keuangan yang berhubungan dengan real estat; layanan agen real estat untuk penyewaan properti; layanan broker
real estat yang berkaitan dengan pembebasan lahan; layanan broker real estat, manajemen, sewa guna dan penyewaan;
layanan investasi properti yang berkaitan dengan pengembangan properti dan real estat; layanan manajemen real estat yang
berkaitan dengan tempat hiburan; layanan real estat yang berkaitan dengan manajemen tanah; layanan real estat yang
berkaitan dengan pembelian real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan pusat perbelanjaan; pembiayaan
pengembangan real estat; pengelolaan dan pengaturan kepemilikan bersama atas real estat; pengelolaan fasilitas untuk real
estat dan properti; pengembangan properti dan real estat; penjualan real estat; sewa real estat; sewa-guna real estat; urusan
real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:56:51
540   EtiketDID2021089634

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ngagel Madya 5, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. Bersyukur Berkat Berlimpah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maejin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : laris manis
591 Uraian Warna : Jingga, Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kacang mede, dikeringkan; Kacang mete panggang; Sediaan kacang mede; kacang mede asin; kacang mede, diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 16:59:47
540   EtiketDID2021089635

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Citramas Blok A.I,
Kemiling Permai, Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung

dr. RIZQI LIANTIN NINGRUM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Russel Aesthetic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, abu-abu, ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Jel Penghilang Noda Jerawat; Krem Jerawat Non Medis; Perona Pipi;

Perona mata; Serum jerawat; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak wajah kosmetik; body scrub untuk keperluan
kosmetik; foundation; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan lotion
kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pemutih kulit wajah;
krim tabir surya; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion; losion pemutih kulit wajah; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker pemutih kulit wajah;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah kosmetik; minyak memperbaiki rambut; minyak penataan rambut;
minyak rambut; minyak rambut orang aring; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab anti-penuaan; pelembab
wajah kosmetik; pensil eyeliner; sabun kosmetik; sabun wajah; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetika untuk
perawatan jerawat; serum pemutih (kosmetik); susu pelembab untuk pemutih kulit wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 17:02:15
540   EtiketDID2021089636

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH. Mahmud Raya RT 008 RW 004, Duren Tiga, Pancoran, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12760

Intan Sukma

Halaman 357 dari 668



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INZU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Minuman berbahan dasar

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 17:05:55
540   EtiketJID2021089637

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KI HADJAR DEWANTARA 19, KENTINGAN, Kecamatan JEBRES, Kota
SURAKARTA, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DKV ISI SOLO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKELAT DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan program konseling karir di bidang

periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; 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; Kursus pendidikan desain; 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; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi
dan konvensi; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain
acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan;
galeri seni untuk tujuan pendidikan; kegiatan budaya; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri
seni; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian,
dan penyelenggaraan acara hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; melakukan acara budaya;
melakukan kegiatan budaya; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk tujuan pendidikan; memberikan informasi
tentang kegiatan budaya; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan
pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui kursus korespondensi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur
dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau
pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi acara budaya dan seni; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya
atau hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya;
organisasi pameran hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau pendidikan; pameran budaya;
pelatihan dalam desain dan pengembangan perangkat lunak komputasi awan; pelatihan di bidang desain; pelatihan di bidang
desain, periklanan dan teknologi komunikasi; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan festival yang
menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival,
tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas; penyediaan video online yang tidak dapat diunduh yang
menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; presentasi karya seni visual dan sastra
kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 17:11:23
540   EtiketJID2021089638

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. AGUNG SEDAYU
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDONESIA DESIGN DISTRICT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konstruksi bangunan dan struktur teknik sipil lain; Konstruksi dan perbaikan gedung; jasa pengawasan konstruksi

bangunan untuk proyek real estat; jasa pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan,
kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; konstruksi bangunan;
konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi bangunan tempat tinggal; konstruksi bangunan, bendungan dan
jembatan; konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan bendungan; konstruksi dan pemeliharaan bangunan; konstruksi dan
perbaikan bangunan; konstruksi dan perbaikan bangunan dan rumah tinggal; konstruksi dan renovasi bangunan; layanan
instalasi untuk bangunan, struktur teknik sipil dan proyek infrastruktur; manajemen proyek bangunan, struktur teknik sipil dan
proyek infrastruktur (pengawasan konstruksi); pengawasan konstruksi bangunan; penyediaan informasi dan penjelasan dalam
bidang pengembangan real estat; penyewaan peralatan konstruksi dan bangunan; perbaikan dan pemeliharaan gedung
kantor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 17:15:54
540   EtiketDID2021089639

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Cipulir 2 Rt 11 Rw 04 no 23, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12230

Alfiza Mardhotillah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KonéKoné
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Ungu, Toska, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet; Dompet kartu bisnis; Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet untuk uang logam; Tali bahu untuk dompet

wanita; Tali untuk dompet wanita; Tas bahu; Tas lipat berbahan kain; Tas selempang; Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas
jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; 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); Tempat kartu [dompet]; dompet; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet genggam kecil; dompet
genggam kecil [tas]; dompet kartu; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet koin kecil;
dompet kosmetik; dompet kunci; dompet malam [tas]; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; dompet serba
guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; dompet wanita; dompet, bukan dari
logam mulia; tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tas bahu anak-anak; tas lipat; tas multiguna, tas kantor, kantong
untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas
selempang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 17:19:47
540   EtiketDID2021089640

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: THE MANSION AT DUKUH GOLF KEMAYORAN TWR BOUGENVILLE FONTANA
LT. 50 K 1, JL. TREMBESI BLOK D4, KEL. PADEMANGAN TIMUR, KEC.
PADEMANGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410

PT. DONG JIANG INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DONG JIANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Ikat pinggang; Jaket anak-anak; Kaos anak-anak; Kemeja (lengan pendek); baju; baju kaos (t-shirt); baju
pelindung; baju untuk anak-anak; blazer; celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana pendek; celana pendek
untuk anak-anak; celana untuk anak-anak; gaun; jaket [pakaian]; jas hujan; kaos; kaos kaki; kaos oblong anak-anak; kemeja;
kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; pakaian dalam anak-anak; pakaian kerja; pakaian untuk anak-anak; piyama untuk
anak-anak; rok; sarung tangan; sepatu; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 17:25:34
540   EtiketDID2021089641

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CoHive 101 Lantai 17 Jl. Mega Kuningan Barat Blok E.4.7 No. 1, RT.5/RW.2,
Kawasan Mega Kuningan, Kel.Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT Tani Hub Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Winuriska S.H.
Cervino Village Building 2nd Floor Unit S & T,   Jalan Raya Casablanca (Jl. KH.
Abdulah Syafei) Kav. 27, Tebet, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TaniHub + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan

plastik; Bahan pembungkus; 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; Brosur-brosur; Buku
kerja harian; Iklan (Barang Cetakan); Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Karton; Kartu nama; Kertas
Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini tidak termasuk
dalam kelas lain; Kop surat; Majalah perusahaan; Materi periklanan yang dicetak; Materi presentasi audiovisual yang dicetak;
Mika plastik untuk membungkus makanan; Pita plastik untuk kemasan; Poster periklanan; Publikasi yaitu buku pegangan
pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; Selebaran iklan; Spanduk dari kertas; Tas
goodie dari kertas atau plastik; Tas plastik cendramata; Tas plastik dan kertas; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau
karton; alas piring dari kertas; alat tulis; alat tulis (kartu nama, kertas kop surat); alat tulis kantor; alat tulis menulis; album
acara; amplop; amplop surat; bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparatnya); bahan pengemasan dan
pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan plastik untuk kemasan; 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/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; banner; barang
cetakan; barang-barang publikasi tercetak; brosur cetak; buku; buku catatan; buku saku/buku kecil; buku tulis; bungkus
gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; cap [stempel]; formulir; foto-foto; kalender; kantong belanja dari
kertas; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong
plastik; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk produk makanan;
kantong untuk memasak dengan microwave; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; kardus pembawa makanan dan
minuman; kartu pengumuman [alat tulis]; kartu ucapan; katalog; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan
kardus; kertas kop surat; kertas pembungkus; kertas pembungkus makanan; kertas-kertas kemasan; kotak alat tulis; kotak
display kardus; kotak hadiah dari karton atau kertas; kotak kardus; kotak kemasan kardus; kotak tampilan yang terbuat dari
karton; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; label dari kertas; label kertas atau karton; lakban; lembaran plastik,
film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; majalah; majalah
[majalah berkala]; majalah berkala; majalah-majalah; map; map surat; pamflet; pamflet iklan; pamflet tercetak; papan iklan
cetak dari karton; papan iklan cetak kertas; papan iklan dari kertas atau kardus; papan iklan kertas atau karton cetak;
pembungkus plastik; pembungkus-pembungkus terbuat dari kertas; penumpu telepon; penunjuk halaman buku; pita dan pita
kertas untuk pembungkus kado; plakat dari kertas atau karton; poster; potret; publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin,
koran; publikasi tercetak; pulpen; sampul [alat tulis]; selebaran; selotip [alat tulis]; serbet kertas; souvenir untuk program acara;
spanduk; spanduk kertas; stempel alamat; stiker; stiker bemper; tanda-tanda iklan kertas atau karton; tanda/papan iklan dari
kertas atau karton; taplak meja dari kertas; tas belanjaan dari kertas atau plastik; tas hadiah dari kertas; tas pesta dari kertas
atau plastik; tas pesta plastik; tempat pena dan pensil; tempat pensil; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan;
wadah makanan; wadah yang terbuat dari karton===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 17:27:22
540   EtiketJID2021089642

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TMN ARIES H-2 / 7 RT.013 RW.003
KEL. MERUYA UTARA, KEC. KEMBANGAN
JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

LAY DJUN HIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: AYAM DAYAK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, HITAM, DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Restoran;
Restoran daging panggang; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering;
jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria;
layanan bar dan restoran; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran cepat saji; layanan
restoran, katering, bar dan ruang koktail; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; restoran
dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa
pulang; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar,
dan layanan lounge koktail===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 17:31:58
540   EtiketJID2021089643

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kepa Duri Mas Blok SS/467, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
ASHADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNITY STUDENT WARCHIEF
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Mahasiswa Pejuang Komunitas UniPin (UNITY = UniPin Community)
591 Uraian Warna : hitam, jingga, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 38, 41, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa toko retail

secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah
distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer,
game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Kampanye pasar; Layanan
perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan
komputer, permainan, pakaian; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan
memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui
jaringan komputer; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan
pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung
terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi
komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet,
program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras
permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer,
komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat
diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer  interaktif yang dapat diunduh, penutup
telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah
tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi
yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang
kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung
matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan,
pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk
kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm
bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut,
perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles)
dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa
data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet
pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang
cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung
untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam,
pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki
pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles)
pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu
berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi
dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata  (eyewear)
dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon,
telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video
disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual
reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual
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reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset
realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; kampanye pasar; layanan grosir
yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan game; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; mengadakan acara bisnis; pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; promosi periklanan (sponsor);
sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; sponsor promosi kompetisi permainan video===
===Jasa penyediaan ruang obrolan online dan papan buletin atau pesan elektronik untuk pengiriman pesan antara pengguna
di bidang kepentingan umum dan untuk bermain permainan; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi
pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik daripara anggota komunitas, membentuk
komunitas virtual, terlibat dalam jejaring sosial, dan saling bertukar dokumen; Layanan penyiaran dan streaming untuk
kejuaraan permainan video dan bermain permainan video melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel;
Layanan transmisi data/audio/video/game dan konten multimedia sesuai permintaan; Menyediakan jasa komunikasi online
untuk transmisi pesan antar para pengguna komputer permainan video; Menyediakan ruang bicara online dan forum diskusi
interaktif untuk transmisi pesan antar partisipan dalam dan para pemain dari permainan komputer dan video; jasa penyediaan
forum komunitas online, ruang obrolan, dan ruang bagi pengguna untuk memposting, mencari, melihat, menonton, berbagi,
mengkritik, menilai, dan mengomentari, pesan, komentar, konten multimedia, video, cinema, film, foto, konten audio, animasi,
gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; layanan komunikasi digital, yaitu, pengiriman dan
pengiriman acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen, dan acara hiburan melalui internet; menyediakan forum
komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan menyiarkan (stream) informasi, audio, video, berita yang
nyata/sebenarnya (real-time news), konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk terlibat
dalam jejaring sosia; menyediakan penggunaan sementara dari aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
jejaring sosial, menciptakan komunitas virtual, dan transmisi konten digital; menyediakan ruang obrolan online, forum online,
dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan game elektronik; menyediakan situs
web untuk mengirim dan membaca pesan (message boards) atau forum diskusi interaktif, yaitu, menyediakan ruang bicara
online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan di antara partisipan dalam dan para pemain dari permainan
komputer dan video; menyiarkan dan mengirimkan (streaming) permainan dari permainan video dan kompetisi permainan
video melalui jaringan komunikasi global, internet, dan jaringan nirkabel; penyediaan forum komunitas online bagi pengguna
untuk berbagi dan mengalirkan informasi, audio, video, konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual,
dan untuk terlibat dalam jejaring sosial; penyiaran dan transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport
interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif; penyiaran internet yang dispesialisasikan dalam permainan online;
penyiaran video, penyiaran rekaman video yang menampilkan musik dan hiburan, program televisi, kartun, film, berita,
olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait segala jenis hiburan, melalui jaringan komputer global, komputer, dan
jaringan komunikasi lainnya;; streaming permainan elektronik melaluin internet; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks,
foto, game, konten buatan pengguna, konten audio, dan informasi melalui Internet===
===Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan
elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik
dan acara yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif,
aktifitas partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi permainan
komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat di sekitar
permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan permainan video online; Jasa
hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang permainan komputer dan
video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam
bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa penyediaan permainan komputer, permainan elektronik, permainan
interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa perencanaan/ pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan
online/kompetisi permainan lainnya; Jasa-jasa hiburan komputer dan video game; Layanan game disediakan secara online
dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi,
seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan permainan;
Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game komputer online; Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan,
olahraga atau acara budaya]; 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; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan
video; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Pengoperasian
dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan kompetitif yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh;
Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang
menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan,
kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog,
media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Publikasi game komputer
online; Publikasi panduan untuk game komputer; bermain game; game on-line; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang
sedang berlangsung; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan
mengirim (streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan
penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan
dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa
permainan elektronik yang tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa nasehat yang berhubungan dengan
organisasi dari acara olah raga yaitu kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa/layanan hiburan, yaitu, memfasilitasi
jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan melalui jaringan
internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas
campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games),
hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas
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tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten
realitas tertambah (augmented reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya
(virtual reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan
hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas
virtual/maya (virtual reality); komunitas di bidang olahraga dan hiburan; layanan game disediakan melalui jaringan komputer
dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui
komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online
dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat diunduh;
layanan game online; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik, permainan video, turnamen,
dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan
pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik
konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan
oleh pemain video game; layanan permainan on-line; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
melakukan seminar pelatihan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan pameran
hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan; memberikan informasi online terkait dengan
game komputer dan perangkat tambahan komputer untuk game; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan tinggi;
mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan
forum langsung; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan melakukan permainan; mengatur dan melakukan
seminar pelatihan; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain
(players) game komputer; mengatur, mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengorganisir dan
melakukan kompetisi olahraga perguruan tinggi; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen;
mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengorganisir, melakukan dan
mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk
penggunaan pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi,
sosial dan masyarakat; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan game; menyediakan game (permainan); menyediakan game
komputer online dan game interaktif; menyediakan game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna
jaringan; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat turnamen
game; menyediakan penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan perangkat lunak permainan
(game) online; menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games) online; menyelenggarakan pameran di
bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau
pendidikan; menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; organisasi acara
dan kompetisi olahraga; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga untuk
tujuan amal; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi,
permainan, konser dan acara hiburan; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal;
organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi permainan elektronik; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi permainan;
organisasi permainan dan kompetisi; organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen olahraga; pembuatan,
pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi,
video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni,
budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan
minat manusia; penerbitan game secara multimedia; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan game; penerbitan video
game multimedia; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan dan konser; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan permainan (games), kontes dan kompetisi; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak;
penyediaan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan permainan video online; penyediaan
program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak dapat di
download); produksi dan distribusi perangkat lunak game video dan komputer===
===Desain dan pengembangan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal, komputer dan video games; Desain
perangkat lunak untuk orang lain untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon
pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; Desain permainan (game); Desain seni grafik; Hosting dan pemeliharaan
komunitas online yang menampilkan konten audio-visual di bidang berita, hiburan film, olahraga, komedi, drama dan musik;
Jasa situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna menemukan pemain game lain dan bermain
game melalui jaringan komunikasi; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk
perdagangan elektronik, video-sesuai-permintaan, game online interaktif, menjelajah internet, dan mengirim dan menerima
email dan pesan instan; Layanan komputer, yaitu, jasa komputer, yaitu, menciptakan dan hosting suatu komunitas online
untuk jejaring sosial, 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;
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; Menciptakan lingkungan virtual dalam sifat komunitas online bagi pengguna untuk
membuat, memproduksi, merubah, memanipulasi, mengirimkan, berbagi, dan mengomentari video atau media elektronik
lainnya; Pengembangan perangkat lunak untuk permainan (game); desain dan desain seni grafis untuk pembuatan halaman
web di Internet; desain dan desain seni grafis untuk pembuatan situs web; desain dan pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak permainan (game) komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan
video (video game); desain grafis; desain grafis berbantuan komputer; desain grafis brosur iklan; desain grafis dari bahan
promosi; desain grafis dari bahan publikasi; desain grafis dari iklan internet; desain grafis dari logo iklan; desain grafis dari
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masalah periklanan; desain grafis dari selebaran iklan; desain grafis komputer; desain ilustrasi grafis; desain industri dan seni
grafis; desain karya seni; desain seni grafis; desain seni industri; desain seni komersial; jasa desain grafis; jasa desain grafis
untuk membuat elemen grafis dari logo perusahaan; jasa komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna
terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari sesama pengguna dan membentuk komunitas
virtual di bidang teknologi informasi, jaringan komputer dan teknologi telekomunikasi; jasa layanan aplikasi perangkat lunak
untuk bermain game; 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 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-jasa
komputer ialah penciptaan dan komunitas online untuk para pemakai yang terdaftar untuk berpartisipasi pada diskusi-diskusi,
mendapatkan feedback dari teman sebaya, membentuk komunitas-komunitas virtual dan menggunakan pada jaringan sosial;
layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan
tantangan, memamerkan keterampilan mereka, mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan mereka, membentuk komunitas
virtual, terlibat dalam jejaring sosial dan meningkatkan bakat mereka.; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat
komunitas virtual untuk pengguna terdaftar untuk berbagi (share), melihat, berlangganan dan berinteraksi dengan gambar,
konten audio-visual dan video serta data dan informasi terkait; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat komunitas
virtual untuk pengguna terdaftar untuk mengatur grup/kelompok, rapat/pertemuan (meetings), dan acara, berpartisipasi dalam
diskusi dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis dan komunitas; layanan pengembangan permainan (game) multimedia
elektronik dan interaktif; layanan untuk game platform; 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 layanan komputer yang tidak dapat diunduh untuk
mengakses komunitas online yang memungkinkan pengguna untuk berbagi bertukar dan mendistribusikan data dan informasi;
menyediakan perangkat lunak bagi pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas online; menyediakan
perangkat lunak untuk jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi audio, video, gambar, teks,
konten, dan data; menyediakan perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok pribadi
yang dibuat dan dikelola pengguna dalam komunitas virtual; 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; pemrograman perangkat lunak video game; 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; persiapan laporan yang berkaitan dengan desain seni grafis; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan
platform perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan
transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan
media===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 17:35:03
540   EtiketDID2021089644

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cipinang Kebembem Raya Rt.006/ Rw.013 No.23 Kelurahan Pisangan Timur
Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13230

SUSANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'SUKO SUKO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi

Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek
Sambal Matah; Nasi Ayam Krispi; Nasi Bakar Ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 17:37:49
540   EtiketJID2021089645

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Banjar Dinas Kuwum, Tegal Linggah, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan,
Provinsi Bali., Kabupaten Tabanan, Bali, 82181

I WAYAN LOVAYANA, I MADE OCHLAN PRAMANA PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: I Putu Uye Arya Berbudi S.H., M.H.,
Jalan Palapa VIII No. 12 B, Denpasar 80223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUPUTAN LEGENDS VR
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau; hitam; cokelat; biru; abu-abu; putih; silver;
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan

konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas
virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality); layanan permainan
arcade realitas virtual; menyediakan konten film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui internet
online; menyediakan permainan realitas virtual online; senam virtual===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 17:44:55
540   EtiketDID2021089646

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. K.H. Mas Mansyur No. 38X, RT.001 RW.007, KEBON KACANG, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10240

PT AAM GROUP TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASL AL OUD + LUKISAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Kuning, Coklat, Hitam dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; batang dupa; dupa; fumigasi dupa untuk kamar

wewangian; kerucut dupa dan dupa; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; tongkat dupa; wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 17:47:06
540   EtiketJID2021089647

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. AGUNG SEDAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDONESIA DESIGN DISTRICT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hiburan dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan

mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi,
kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan
musik secara langsung; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur, semua
untuk tujuan hiburan atau pendidikan; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman
hiburan; keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; layanan fan club berkaitan dengan hiburan; layanan hiburan
teater; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); melakukan kegiatan hiburan; mengatur
dan melakukan acara hiburan; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyelenggarakan
pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; pusat hiburan
dan tempat permainan hiburan beratap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 17:47:21
540   EtiketJID2021089648

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KI HADJAR DEWANTARA 19, KENTINGAN, Kecamatan JEBRES, Kota
SURAKARTA, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SENI MURNI ISI SURAKARTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH; PUTIH; DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus

hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga;
Jasa 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 dan hiburan
yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan
dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa
pendidikan seniman; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang
berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas,
dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga,
animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan
telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa
penyediaan  informasi, 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;
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, 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;
Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran, penampilan karya seni secara langsung
maupun yang direkam; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Pameran,
Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pemberian informasi di bidang seni;
Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya;
Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan); Ujungan (Seni Ketangkasan Pukulan Rotan);
bimbingan pengajaran seni penyiaran; expo mengenai kesenian, kebudayaan,  dan pendidikan; galeri seni untuk tujuan
budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; instruksi di bidang seni
pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi seni; instruksi seni kecantikan; jasa komisi karya seniman; jasa pameran
seni; jasa pelatihan di bidang musik, hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa
pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni
populer; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan
pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan,
olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa
studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; konsultasi pendidikan; layanan
budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan,
yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki,
dan pakaian; layanan lukisan seni mural; layanan pendidikan dan pengajaran; 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 yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh
sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh universitas; layanan pengajaran yang disediakan oleh
sekolah seni rupa; loka karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; melakukan acara pendidikan; melakukan
kursus pendidikan; memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni bela diri; memberikan pelatihan seni bela diri;
memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang
diberikan melalui kursus korespondensi; mengatur dan melakukan forum pendidikan secara langsung; mengatur dan
menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; 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 fasilitas teater seni pertunjukan; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh
dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan
serial televisi dramatis; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan pameran seni online untuk keperluan
budaya atau pendidikan; menyediakan situs web yang menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa
artikel dalam bidang kesenian; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi
pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau pendidikan; pameran kesenian; pelatihan seni dan budaya
betawi; 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; pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan
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promotor); pemodelan untuk seniman; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan, pengajaran dan
pelatihan; penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio,
video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan materi-materi seni,
kerajinan, dan pendidikan untuk anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan video online yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyelenggaraan
konferensi pendidikan; persewaan karya seni; presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau
pendidikan; produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 18:01:05
540   EtiketJID2021089649

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. AGUNG SEDAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDONESIA DESIGN DISTRICT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa
restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Pemesanan akomodasi
sementara; akomodasi sementara; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; jasa agen perjalanan untuk
mengatur akomodasi sementara; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan makanan
dan minuman di restoran; penyediaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi
sementara di rumah liburan dan flat; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; persiapan dan penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; sediaan-sediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 18:01:29
540   EtiketDID2021089650

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cahaya Titis RT 002 RW 002 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok
Provinsi Jawa Barat 16426, Kota Depok, Jawa Barat, 16426

DEWI NILA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TALOWIE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat dan Kuning Keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Gulung; Roti manis; kue bolu; kue pastry; kue proll; wafel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 18:03:47
540   EtiketJID2021089651

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sejati Pasar, RT 001 - RW 017, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan,
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55563

Sarita Meysaranda Matulu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan

Halaman 367 dari 668



Nama Merek : temanbaikk
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru mudah, Hijau muda, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; konsultasi psikologis; konsultasi psikologis dan medis; layanan diagnosis psikologis; layanan
pengujian psikologis; 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; tes psikologis untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 18:03:49
540   EtiketDID2021089652

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok E1 No. 2S, Kelurahan Meruya Utara,
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT Tilung Sukses Jaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lusiany Kosasih S.H.,M.Kn
Kosasih & Kristanto Partnership DBS Bank Tower, Lantai 28, Ciputra World One Jln.
Prof Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Toko Dapur
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah

tangga; Sendok-sendok masak; Tepas Untuk Keperluan dapur; Ulekan; Wadah untuk keperluan rumah tangga, dapur dan
memasak; alat dapur yang dioperasikan dengan tangan untuk mencacah makanan; alat pemotong kue; alu kayu untuk
penggunaan dapur; alu untuk penggunaan dapur; bantalan abrasif untuk keperluan dapur atau rumah tangga; berkemah
panggangan [peralatan memasak]; blok pisau; cetakan [peralatan dapur]; cetakan kue; cetakan masakan; corong untuk
penggunaan dapur; garpu saji; gelas pencampur [pengocok]; kain penutup peralatan rumah tangga dan dapur; layar percikan
untuk penggunaan dapur; loyang panggang; loyang untuk memanggang; mendukung panggangan; nampan untuk
memanggang; panci dan wajan untuk masak; panci masak; panci masak, fondue set, peralatan pemanggang dan ceret non-
listrik; panci panggang; panci panggangan; panci wajan; panggangan [peralatan memasak]; parut untuk penggunaan dapur;
penapis untuk keperluan dapur; pencakar panggangan [artikel pembersih]; penekan bawang putih [peralatan dapur]; pengayak
untuk penggunaan dapur; penggiling, [peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan; penghancur untuk penggunaan
dapur, non-listrik; pengocok telur, non-listrik; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan dapur;
peralatan masak [panci dan wajan]; perkakas dan wadah dan dispenser untuk rumah tangga, dapur, kosmetik atau wewangian
(bukan dari logam mulia atau dilapisi dengannya); perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk
rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepihan logam mulia); piring hidangan untuk penyajian;
piring saji; piring-piring saji dari logam mulia; piring-piring saji, bukan dari logam mulia; rolling pin untuk penggunaan dapur;
rolling pin, domestik; saringan untuk penggunaan dapur; sarung tangan untuk di dapur; sendok pencampur [peralatan dapur];
sendok saji; spatula untuk penggunaan dapur; talenan kayu untuk penggunaan dapur; talenan untuk dapur; tatakan untuk
memanggang; tempat gulungan tisu dapur; toples dapur; wadah dapur; wadah dapur dari logam mulia; wadah dapur, bukan
dari logam mulia; wadah peralatan dapur; wadah plastik untuk penggunaan dapur; wadah untuk keperluan dapur; wajan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 18:08:43
540   EtiketDID2021089654

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pura Bojonggede Blok F-07/42 RT 004 RW 015 Desa Tajurhalang Kecamatan
Tajurhalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 16320, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, 16320

SITI NUR APRIYA HIKMAYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es sop durian; Lasagna; Roti kebab; Seblak; croissant; kulit pastry puff (roti); makaroni; makaroni dengan keju; puff pastry

(roti); spaghetti; spaghetti bolognese===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 18:09:16
540   EtiketDID2021089655

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KI HADJAR DEWANTARA 19, KENTINGAN, Kecamatan JEBRES, Kota
SURAKARTA, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DKV ISI SOLO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKELAT DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain gambar yang dihasilkan dengan bantuan komputer; Grafis (barang cetakan); Lembar kertas pelapis, khususnya

pelapis yang tak berujung pada permukaan akhir, untuk digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi
kendaraan, dan bidang terkait; Materi pengajaran audiovisual (barang cetakan); Materi presentasi audiovisual yang dicetak;
Mencetak materi dan kurikulum pendidikan, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Publikasi yaitu buku pegangan pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas
perencanaan; bahan-bahan menggambar dan bahan-bahan untuk kesenian; 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 seniman;
cetakan seni; cetakan seni grafis; gambar seni; karya seni dari kertas atau karton; kertas untuk digunakan dalam industri seni
grafis; majalah dibidang cerita buku komik, papan cerita dan karya seni; novel grafis; representasi grafis; reproduksi seni
cetak; reproduksi seni grafis; visual yang dicetak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 18:17:02
540   EtiketJID2021089656

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Manunggal II No. 8 B RT 011/RW 006 Cipinang Melayu, Makasar, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13620

Ines Purbasari Sukandar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Tjut Sjahnaz Zahirsjah S.H
Bona Indah Business Center Unit 8-S, Jalan Karang Tengah, Blok B1, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WDB WARTEG DESA BAHARI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hijau, abu-abu, 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; 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 minuman panas dan dingin; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan
kedai makan; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi,
pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; 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 (Snack bar);
jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa memasak makanan; katering makanan dan minuman; katering
makanan dan minuman untuk institusi; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan persiapan makanan; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; 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
segera; persiapan makanan dan minuman; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 18:18:56
540   EtiketDID2021089657

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pabuaran Asri Blok A6 No. 33 RT 006 RW 008 Kelurahan Pabuaran Mekar
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 16916, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16916

EKO PUSBIANTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REMPEYEK SYAH'NA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Putih, Hitam, Abu-abu, Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rempeyek; Tepung peyek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 18:25:50
540   EtiketDID2021089658

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NIRWANA ESTATE BLOK P NO.03 RT/RW 004/013, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
BAYUNTORO WIYONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FURE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : abu - abu, silver, putih, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral dan aerasi; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Sediaan untuk membuat air mineral; air mineral

[minuman]; air minum; air minum dengan kandungan mineral; air minum suling===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 18:28:37
540   EtiketDID2021089659

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LUGINA NO. 19-A, Kota Bandung, Jawa Barat, 40183
NIKY CAHYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: inap
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : suatu penamaan
591 Uraian Warna : oranye, abu-abu dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Peragaan barang; Promosi

barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; 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 perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil, peralatan memasak
dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk membersihkan, kaca belum dikerjakan atau
setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat,
alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen,
peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail, teko kopi bukan listrik, tas pendingin,
peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum, patung kecil, alas setrikaan, pot bunga,
botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang perlengkapan hadiah dan karya seni,
semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca, porselen atau terakota, wadah es,
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perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung miniatur, tempat pencampur [bukan
listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail], mangkok, hiasan, keranjang piknik
yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali, sedotan yang dapat digunakan kembali,
botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan, wadah penyimpanan untuk keperluan
rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga atau
dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah yang diisolasi secara termal untuk
makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi, tusuk gigi, vas dan kendi, botol air,
kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring, tenda dan terpal, awning dari
bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam bentuk curah, bahan pelapis,
bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang, bahan tekstil berserat kasar dan
bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil, linen keperluan rumah tangga,
tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur; penjualan seprei, bedcover,
sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil  melalui internet / online; perdagangan barang; toko seprei,
bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil===
===Sarung bantal; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); alas tidur (seprei); cot bemper
[sprei]; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain tenun untuk bantal; kantong tidur yang dilengkapi dengan bantal; sarung
bantal anak-anak; sarung guling; seprei; seprei-seprei (kain); set sprei; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei kertas; sprei
terbuat dari bahan tekstil non-woven; sprei yang terdiri dari damas putih dan/atau berwarna===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 18:31:18
540   EtiketDID2021089660

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga I No. 14 RT 003 RW 015 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota
Depok Provinsi Jawa Barat 16454, Kota Depok, Jawa Barat, 16454

RAHMAH FAUZIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEMANBIKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Pink, Hijau, Merah, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat permainan edukasi; Mainan dijual dalam bentuk perangkat (kit); Mainan kerajinan dijual lengkap; Patung mainan yang

dapat dikoleksi; patung mainan fantasi; bahan yang dapat dicetak berupa mainan berbahan dasar polimer silikon, yang
digunakan sebagai mainan dan alat hiburan; perangkat kotak aktivitas untuk anak-anak, yaitu, kotak kerajinan hobi terdiri dari
perlengkapan, bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan
dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat
dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; tempat/kotak untuk membawa
dan menyimpan bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan, semua barang di atas untuk
anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Perangkat
kerajinan untuk permainan dan alat permainan; Permainan edukasi taktil (alat permainan); Permainan teka teki dengan
menyusun gambar; genggam, permainan keterampilan non-elektronik; kendaraan mainan; mainan aktivitas ganda untuk anak-
anak; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan bayi; mainan gambar; mainan kerajinan/ keterampilan yang dijual
dalam bentuk kotak/perangkat; mainan pasir; mainan pendidikan; mainan pendidikan untuk bayi; mainan untuk anak-anak;
permainan dan alat-alat permainan; set alat mainan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 18:31:30
540   EtiketJID2021089661

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BRAGA NO 135 BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat
PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mobile Maslahah bank bjb syariah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : bank bjb syariah merupakan call name dari PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH, mobile maslahah
bjb syariah adalah nama aplikasi mobile banking dari bank bjb syariah

591 Uraian Warna : abu-abu, merah, biru, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan melalui media elektronik; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online pada

suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi,
dan periklanan; Jasa layanan pelelangan secara online; Layanan kliping berita online; Layanan pemasaran, periklanan dan
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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; Memberikan informasi iklan dan
bisnis secara online atau melalui layanan web; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan
asuransi; Pemasaran melalui media elektronik; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan
informasi perpajakan; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Promosi, periklanan dan
pemasaran situs online; beriklan melalui media elektronik; distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran
materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak,
sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; iklan secara
online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran
orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui
jaringan komputer; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran;
konsultasi periklanan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan publisitas;
layanan iklan digital; layanan iklan internet; layanan iklan promosi; layanan iklan untuk orang lain; layanan konsultasi
pemasaran dan periklanan; layanan pemasaran online; layanan pemesanan online; layanan promosi dan iklan; layanan ritel
online; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain, untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket
media, untuk  jasa telekomunikasi untuk orang lain; menyediakan layanan lelang online; pengembangan konsep periklanan
dan pemasaran; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran
materi pemasaran; penyediaan ruang iklan di media elektronik; periklanan dan pemasaran; periklanan melalui media cetak,
media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas
nama pihak ketiga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 18:35:10
540   EtiketDID2021089662

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KI HADJAR DEWANTARA 19, KENTINGAN, Kecamatan JEBRES, Kota
SURAKARTA, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SENI MURNI ISI SURAKARTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH; PUTIH; DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon,

ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat kabar, majalah, almanak, album, buku-
buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik,
ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen,
cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat
dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau
rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot
kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku,
bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu
ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas
bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe
(bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama,
kantong plastik, sampul plastik.; Desain gambar yang dihasilkan dengan bantuan komputer; Mencetak materi dan kurikulum
pendidikan, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan
karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Publikasi dan
barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket, kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat dipindahkan,
perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket, karton untuk menyimpan koleksi piringan perdagangan, papan tulis
tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum, penjepit papan untuk menulis, tatakan gelas dari kertas, kartu pos,
alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan memo, bantalan catatan, pulpen, krayon, spidol penanda, karet
gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan tatakan untuk menulis, penyangga dokumen desktop, scrapbook,
stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas dan bendera, binder dengan 3 cincin, folder alat tulis, buku catatan
wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai dan tidak berbingkai, litografi,  cetakan seni, poster, kalender, stiker
bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas pembungkus, buku kegiatan anak-anak, buku mewarnai anak-anak;
alat untuk kesenian; bahan pemodelan seniman; bahan seniman; bahan seniman dan menggambar; bahan-bahan
menggambar dan bahan-bahan untuk kesenian; bantalan karya seni; bingkai fotografi atau karya seni; blok kertas menulis,
melukis dan menggambar untuk seniman; 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 seniman; cetakan seni; cetakan seni grafis;
cetakan untuk pemodelan tanah liat [bahan seniman]; etsa seni; figura karya seni; gambar seni; kanvas dan papan seniman;
karya seni dari kertas atau karton; karya seni kardus; karya seni kertas; karya seni litograf; kerajinan kertas [seni dan
kerajinan]; kertas seni; kertas untuk digunakan dalam industri seni grafis; kit kertas seni dan kerajinan anak-anak; majalah
cetak di bidang seni figuratif; majalah dibidang cerita buku komik, papan cerita dan karya seni; mount fotografi atau seni kertas
atau karton; mural dalam sifat karya seni litograf; ornamen [patung] terbuat dari kardus; ornamen [patung] terbuat dari kertas;
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ornamen [patung] yang terbuat dari papier mâché; palet seniman; panel kanvas untuk seniman; patung-patung dari bubur
kertas; pena seniman; pena seniman kayu terbakar listrik; pengaduk cat [bahan seniman]; pengaduk dan dayung cat [bahan
seniman]; pensil seniman; perlengkapan seni dan kerajinan cat; perlengkapan seni dan kerajinan tanah liat; piring cat air
seniman; reproduksi seni cetak; reproduksi seni grafis; seni berwarna dan kerajinan pasir; set melukis untuk seniman; sikat
seniman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 18:36:09
540   EtiketDID2021089663

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Oekalipi Gg. Sumber Agung Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota
Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur 85143, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur,
85143

PARLAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARI BUMI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih, Hitam, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu untuk

membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Ramuan herbal
tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 19:05:43
540   EtiketJID2021089664

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BRAGA NO 135 BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat
PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mobile Maslahah bank bjb syariah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : bank bjb syariah merupakan call name dari PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH, mobile maslahah
bjb syariah adalah nama aplikasi mobile banking dari bank bjb syariah

591 Uraian Warna : Abu-abu, Biru, Merah, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyiaran radio online; Jasa transfer data; Jasa transfer data digital; Layanan konferensi telepon; Layanan

telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal pada internet dan media lainnya; Layanan telekomunikasi, selain
layanan penyiaran; Layanan telekomunikasi, yaitu layanan akses telekomunikasi; Menyediakan ruang obrolan online di bidang
kepentingan umum; jasa penyediaan forum dan ruang obrolan secara online; komputer membantu pengiriman pesan dan
gambar; komputer membantu transmisi data, pesan, dan gambar; konsultasi penyiaran radio; layanan akses telekomunikasi;
layanan konferensi audio; layanan konferensi jaringan; layanan konferensi telepresence; layanan konferensi video; layanan
konferensi web; layanan olahpesan multimedia [MMS]; layanan olahpesan web; layanan protokol suara melalui internet [VoIP];
layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal Internet; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform
dan portal di Internet dan media lainnya; layanan telekomunikasi jaringan digital; layanan telepon seluler; menyediakan akses
ke publikasi elektronik; menyediakan akses ke saluran obrolan online; menyediakan akses ke toko elektronik [telekomunikasi];
menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet; menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di
Internet dan media elektronik lainnya; menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan
di antara pengguna komputer; menyediakan ruang obrolan online untuk jejaring sosial; menyediakan ruang obrolan online
untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan ruang obrolan online untuk transmisi pesan, komentar,
dan konten multimedia di antara pengguna; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global, Internet dan
jaringan nirkabel; pengiriman pesan dan gambar; pengiriman pesan dan gambar dengan komputer; pengiriman pesan dan
gambar melalui telepon seluler; pengiriman pesan elektronik melalui situs web; pengiriman pesan melalui situs web;
pengoperasian peralatan penyiaran radio; penyediaan layanan konferensi video; penyediaan ruang obrolan online, layanan
pesan instan, dan papan buletin elektronik; penyediaan streaming publikasi elektronik secara online dari internet atau jaringan
komputer atau database komputer; penyewaan peralatan penyiaran radio dan televisi; penyiaran radio informasi dan program
lainnya; streaming materi audio dan video di Internet; streaming materi audio di Internet; streaming materi video di Internet;
transfer data; transfer data digital; transfer data elektronik; transfer data melalui layanan online; transfer data nirkabel melalui
Internet; transmisi pesan dan gambar melalui jaringan komputer===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 19:06:05
540   EtiketJID2021089665

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KI HADJAR DEWANTARA 19, KENTINGAN, Kecamatan JEBRES, Kota
Surakarta, Jawa Tengah, 57126

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUI-PT CARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING; HITAM; DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,

sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser,
pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip
dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah,
majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip
multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang
musik; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus
hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga;
Jasa 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 dan hiburan
yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan
dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa
pendidikan seniman; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang
berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa
pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi,
berita, realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan
hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya
melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi
kabel; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; 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 agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada
acara olah raga, budaya dan hiburan.; 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 pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan
gaya hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya,
pendidikan, budaya dan hiburan; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, 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 mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas,
konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan
dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak,
seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi; Memproduksi program untuk pendidikan, kebudayaan,
hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran, penampilan karya seni
secara langsung maupun yang direkam; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan,
pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan
pendidikan; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan kegiatan
budaya; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pemberian
informasi di bidang seni; Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan
pembeli yang sering melakukan pembelian.; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra;
Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Topeng Blantek (Seni Pertunjukan); Ujungan (Seni Ketangkasan Pukulan Rotan);
Universitas; aktivitas olahraga dan budaya di pusat dan kompleks perdagangan; bimbingan pengajaran seni penyiaran; expo
mengenai kesenian, kebudayaan,  dan pendidikan; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau
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pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; hiburan dan kegiatan budaya; 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; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi seni; jasa
klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa manajemen di bidang
pendidikan, yaitu, pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah
menengah dan universitas; jasa pameran seni; jasa pelatihan di bidang musik, hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu,
produksi musik, dan produksi video; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan
sehubungan dengan loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu,
pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; 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 yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas,
dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi
dan fotografi; kegiatan budaya; 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 layanan
reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni;
layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan hiburan
disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara
hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan lukisan seni mural; layanan pelatihan
pendidikan komputer; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan; layanan pendidikan dan
pelatihan; layanan pendidikan dan pengajaran; 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 disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan
pendidikan yang disediakan oleh universitas; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; loka karya, seminar
dan perkemahan dalam bidang kesenian; melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga
langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan tur berpemandu untuk tujuan budaya atau pendidikan; melakukan tur situs
budaya yang dipandu untuk tujuan pendidikan; memberikan informasi tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang
kegiatan olahraga dan budaya; memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya;
memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang
diberikan melalui kursus korespondensi; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau
olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; mengatur acara budaya;
mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur dan
melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan;
mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan
melakukan kursus 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, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau
pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; 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 pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan;
mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengorganisir acara menjadi
penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan
budaya; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan bahan
seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan 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 fasilitas teater seni pertunjukan; menyediakan kegiatan budaya untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh dan konten digital multimedia
lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi dramatis;
menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan;
menyediakan situs web yang menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa  artikel dalam bidang
kesenian; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni; menyelenggarakan pameran dan konferensi
langsung di bidang budaya, hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan
pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan
budaya atau pendidikan; olahraga dan acara olahraga, teknologi, konser, acara budaya serta produksi teater hidup; organisasi
acara budaya; organisasi acara budaya dan seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara di bidang
arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan;
organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara pendidikan; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi dan
melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya;
organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan;
organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas;
organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya untuk tujuan amal;
organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kongres dan konferensi untuk keperluan budaya
dan pendidikan; organisasi olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan
budaya atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang film untuk
keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni
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untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan;
organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pendidikan, hiburan,
olahraga dan acara budaya; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan pendidikan; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; pameran budaya; pameran kesenian;
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; pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan
promotor); pemodelan untuk seniman; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur
serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas; 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; penyebaran materi pendidikan;
penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya
seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan
pendidikan untuk anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan
hiburan atau budaya; penyediaan video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan
seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan konferensi
pendidikan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan seminar pendidikan;
persewaan karya seni; presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; produksi
materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; ujian pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 19:08:32
540   EtiketDID2021089666

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Pondok Indah Timur II/32 NX 04, Surabaya
SUMARTA SUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAZZLE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fitting lampu; Lampu Pijar; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu darurat; Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan

treknya; Lampu untuk instalasi eksternal; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Selongsong lampu; String lampu; bola lampu;
bola lampu neon kompak [CFL]; busur lampu; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; filamen untuk lampu
listrik; gerak lampu keamanan sensitif; kap lampu; lampu; lampu Natal, selain lilin; lampu aksen untuk penggunaan dalam
ruangan; lampu akuarium; lampu baca dan lampu buku; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu dinding; lampu
gantung; lampu gas; lampu halogen; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu jalan; lampu keamanan; lampu
kendaraan; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu listrik; lampu malam listrik; lampu meja; lampu minyak;
lampu rem untuk kendaraan; lampu sepeda; lampu sorot; lampu sorot genggam; lampu sorot untuk digunakan pada
kendaraan; lampu standar; lampu studio; lampu suasana hati; lampu surya; lampu taman; lampu untuk penggunaan outdoor;
light-emitting diode [LED] bawah air lampu; mantel lampu; pembakar untuk lampu; perangkat anti-silau untuk kendaraan
[lampu fitting]; perlengkapan lampu; reflektor lampu; soket untuk lampu listrik; tabung debit, listrik, untuk penerangan; tabung
lampu neon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 19:09:03
540   EtiketDID2021089667

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 7-18, Kitasaiwai 2-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 220-0004 Japan
OKAMURA CORPORATION

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 :

: Sphere
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Sphere = bentuk padat seperti bola bulat
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===bangku kecil; kursi; kursi berlengan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 19:11:27
540   EtiketJID2021089668

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BRAGA NO 135 BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat
PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mobile Maslahah bank bjb syariah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : bank bjb syariah merupakan call name dari PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH, mobile maslahah
bjb syariah adalah nama aplikasi mobile banking dari bank bjb syariah

591 Uraian Warna : Abu-abu, Biru, Merah, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bank internet; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang

bergerak di bidang CSR & Humanitarian; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan
mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Emas dan Logam Mulia; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk
Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri IT dan Telekomunikasi; Investasi dan mengatur
penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pendidikan; Investasi
dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang konsultan jasa
dan produk; Jasa manajemen keuangan; Jasa pembayaran dana pensiun; Jasa pembayaran elektronik, yaitu, memungkinkan
pemrosesan dan transmisi elektronik atas transfer dana elektronik dan pembayaran melalui ACH, kartu kredit, kartu debit,
kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak
dan online; Jasa pembayaran kompensasi (untuk pihak lain); Jasa pembayaran piutang; Jasa pembayaran tagihan, transaksi
elektronik kredit dan debit, transfer dana elektronik, pembayaran tunai, penggantian uang tunai yang diberikan dengan kartu
kredit dan kartu debit, transaksi tunai elektronik, jasa pemrosesan pembayaran, jasa otentikasi dan verifikasi transaksi; Jasa
pemrosesan pembayaran penggantian; Jasa penyediaan transaksi komersial yang aman; Jasa perencanaan keuangan dan
manajemen keuangan; Jasa transaksi keuangan melalui blockchain; Jasa-jasa keuangan serta laporan keuangan terkait,
secara online maupun offline; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan keuangan terkait, secara online maupun offline; Jasa-jasa
keuangan serta pelaporan keuangan terkait, secara online maupun offline
jasa pinjaman lunak; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan
komunikasi global, layanan moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui
jaringan komunikasi global, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global,
layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara
keuangan, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global,
menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk
memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui
jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui
jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk
transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan
komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan
investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan
yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan informasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi
strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang
berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan
pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa
pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman
komersial, penyediaan pinjaman konsumen, penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman
bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi, administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan
manajemen asuransi, layanan reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan
komputer global [internet banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi,
perbankan swasta, perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank,
memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran
elektronik, layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran
elektronik melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi
dan merger bisnis; Layanan kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu pembayaran dan kartu debit;
Layanan penagihan pembayaran; Layanan pendaftaran kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit,
kartu pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian; Layanan perbankan bisnis online; Layanan perbankan dan asuransi;
Layanan perbankan online; Layanan perbankan pribadi; Layanan transfer mata uang virtual elektronik; Lembaga kliring uang;
Memberikan informasi di bidang jasa asuransi dan keuangan melalui situs web, blog dan situs sosial media; Menyediakan
informasi secara daring untuk pedagang terkait dengan panduan dan biaya untuk penerimaan kartu kredit; Pengguna skema
insentif terkait dengan penggunaan kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran,
kartu keuangan dan kartu pembelian; Penyediaan modal investasi; Penyelesaian pembayaran dan pemrosesan pembayaran
atas nama pengguna mata uang virtual elektronik; Perbankan digital; Perbankan mobile; Transaksi pembayaran elektronik
dengan memindai kode QR atau kode batang (Barcode); analisis investasi keuangan dan penelitian saham; analisis keuangan
dan layanan penelitian; informasi keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; investasi modal
dalam real estat; investasi modal ekuitas; jasa advis keuangan, konsultasi manajemen, penelitian, perencanaan, dan informasi
yang berkaitan dengan keuangan; jasa analisis investasi, manajemen, perencanaan dan penelitian di bidang keuangan; jasa
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brankas penyimpanan untuk logam mulia; jasa investasi modal; jasa pembayaran pensiun; jasa pembayaran secara online;
jasa pembayaran tagihan melalui bank secara online; jasa pengumpul pembayaran atas barang; jasa penyediaan transaksi
keuangan yang aman; jasa transaksi keuangan online; jasa-jasa kartu kredit dan kartu pembayaran serta jasa-jasa
pemrosesan transaksi pembayaran; jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa perbankan dan keuangan
secara online; jasa-jasa transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; jasa/layanan
pedagang/penjual (merchant), yaitu, jasa/layanan pemrosesan transaksi pembayaran; jasa/layanan pemrosesan transaksi
kartu kredit, kartu debit, dan kartu hadiah; jasa/layanan transaksi keuangan; kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan; kliring
dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jaringan komputer global; kliring, finansial; layanan KPR (perbankan); layanan
kartu biaya; layanan kartu pembayaran; layanan kliring untuk transaksi pembayaran; layanan pembayaran; layanan
pembayaran e-wallet; layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran otomatis; layanan pembayaran tagihan; layanan
pemrosesan pembayaran; layanan pemrosesan transaksi keuangan, khususnya, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan
melalui jaringan komputer dan komunikasi; layanan penelitian keuangan; layanan perbankan dan asuransi; layanan perbankan
dan keuangan; layanan perbankan dan pembiayaan; layanan perbankan elektronik; layanan perbankan mobile dan investasi;
layanan perbankan otomatis; manajemen aset keuangan; manajemen investasi keuangan; manajemen investasi modal;
manajemen kepercayaan keuangan; manajemen keuangan; manajemen keuangan saham; manajemen pencatatan keuangan;
manajemen risiko keuangan; melakukan transaksi keuangan secara online; melakukan transaksi pembayaran tanpa uang
tunai; memberikan informasi dan penelitian di bidang keuangan dan investasi keuangan; memberikan informasi dan saran di
bidang investasi keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang
penilaian keuangan; memberikan informasi di bidang investasi dan keuangan melalui jaringan komputer dan jaringan
komunikasi global; memberikan informasi di bidang keuangan dan investasi; memberikan informasi di bidang keuangan
pribadi; memberikan informasi di bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi keuangan dan saran keuangan
melalui situs web; memberikan informasi keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan pribadi dan saran
keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan secara online; memberikan informasi online di bidang asuransi;
memberikan informasi terkait layanan penyimpanan aman untuk logam mulia; memberikan informasi yang berkaitan dengan
keuangan melalui situs web; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi
elektronik; mengelola transaksi pembayaran untuk keperluan bisnis; mengeluarkan dan menyediakan tanda terima untuk
pembayaran elektronik dan transaksi pembayaran; menyediakan informasi keuangan dan asuransi secara online dari basis
data komputer atau jaringan komunikasi global; menyediakan jasa keuangan yaitu, jasa kartu
kredit, jasa penerbitan kartu kredit dan cek
pembayaran jaminan, jasa pemrosesan
pembayaran, jasa verifikasi pembayaran,
otorisasi transaksi kartu pembayaran, jasa
rekonsiliasi dan penyelesaian; menyediakan layanan kartu biaya dan kartu prabayar nilai tersimpan, layanan (kartu) diskon
dan kartu loyalitas; otentikasi transaksi pembayaran, yaitu
menyediakan transaksi komersial yang aman
dan opsi pembayaran serta layanan
penyelesaian hutang; pembayaran dan layanan kredit; pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual atau
manajemen mata uang virtual elektronik; pemrosesan elektronik dari kartu kredit, kartu debit, transfer dana elektronik, layanan
kliring, cek elektronik, dan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran cek elektronik; pemrosesan transaksi
pembayaran; pemrosesan transaksi pembayaran melalui Internet; pemrosesan transaksi transfer bank; pemrosesan transaksi
tunai; pemrosesan transaksi tunai elektronik; penelitian keuangan; penelitian keuangan dan layanan informasi; penelitian
keuangan di bidang manajemen risiko; penerbitan dan pengelolaan mata uang virtual elektronik; penerbitan kartu bank;
penerbitan kartu biaya; penerbitan mata uang virtual elektronik; penerbitan mata uang virtual elektronik prabayar; penerbitan
mata uang virtual elektronik untuk permainan online; penerimaan, pemprosesan, otentikasi, pengelolaan dan rekonsiliasi
pembayaran elektronik dan transaksi pembayaran elektronik; pengelolaan dana pensiun; pengelolaan keuangan dana
pensiun; penilaian berlian, batu mulia dan logam mulia; penilaian logam mulia; penilaian, permintaan/pemeriksaan dan
penelitian keuangan; penyediaan informasi mengenai penyimpanan barang berharga termasuk sekuritas dan logam mulia;
penyimpanan barang berharga termasuk surat berharga dan logam mulia [layanan brangkas]; pertukaran mata uang virtual
elektronik; pialang investasi modal; transfer elektronik mata uang virtual; transfer elektronik mata uang virtual untuk digunakan
oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 19:14:07
540   EtiketDID2021089669

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Pondok Indah Timur II/32 NX 04, Surabaya
SUMARTA SUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIERNAZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fitting lampu; Lampu Pijar; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu darurat; Lampu sorot; Lampu sorot yang bisa digerakan

sesuai dengan treknya; Lampu untuk instalasi eksternal; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Selongsong lampu; String
lampu; bola lampu; bola lampu neon kompak [CFL]; busur lampu; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan;
filamen untuk lampu listrik; gerak lampu keamanan sensitif; kap lampu; lampu; lampu Natal, selain lilin; lampu aksen untuk
penggunaan dalam ruangan; lampu akuarium; lampu baca dan lampu buku; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu
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dinding; lampu gantung; lampu gas; lampu halogen; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu jalan; lampu
keamanan; lampu kendaraan; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu listrik; lampu malam listrik; lampu meja;
lampu minyak; lampu reflektor; lampu rem untuk kendaraan; lampu sepeda; lampu sorot genggam; lampu sorot untuk
digunakan pada kendaraan; lampu standar; lampu studio; lampu suasana hati; lampu surya; lampu taman; lampu untuk
penggunaan outdoor; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; mantel lampu; pembakar untuk lampu; perangkat anti-silau
untuk kendaraan [lampu fitting]; perlengkapan lampu; soket untuk lampu listrik; tabung debit, listrik, untuk penerangan; tabung
lampu neon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 19:20:45
540   EtiketJID2021089670

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kalibata Selatan II B / 22, RT 012, RW 004, Kel/Desa Kalibata, Kecamatan
Pancoran., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Audi Muhamad Ridwan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KINGSLAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : 1. Red : Merah

2. Yellow : Kuning
3. Green : Hijau
4. Blue : Biru
5. White : Putih
6. Black : Hitam
7. Purple : Ungu
8. Orange : Jingga (Oren)
9. Brown : Coklat
10. Grey : Abu Abu
11. Pink : Merah Muda
12. Gold : Emas
13. Silver : Perak

511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi dana pensiun; Administrasi reksa dana; Administrasi urusan keuangan; Analisis data keuangan; Analisis

kebutuhan asuransi dan keuangan pelanggan dan saran mengenai produk asuransi dan produk keuangan untuk memenuhi
kebutuhan tersebut.; Analisis keuangan; Asuransi; Asuransi jiwa; Asuransi kecacatan tetap; Asuransi pencurian; Asuransi
pencurian rumah; Asuransi pendapatan rawat inap mendadak; Asuransi penggantian biaya medis mendadak; Asuransi
perampokan di taksi atau kendaraan pribadi (mobil & motor); Asuransi rawat inap; Asuransi tunjangan kematian karena
kecelakaan; Bank internet; Bantuan pengiriman uang secara elektronik; Bantuan, saran dan konsultasi untuk pengorgaisasian;
Broker obligasi, sekuritas, komoditas dan tabungan berjangka; Calo (Perantara Jual Beli); Evaluasi keuangan; Evaluasi
keuangan, yaitu evaluasi keuangan kendaraan mobilitas (termasuk kendaraan darat, air dan udara) dan / atau produk yang
menggunakan teknologi Internet of Things (IoT), dilengkapi dengan unit-unit di dalam perusahaan perangkat telekomunikasi
dan fungsi telekomunikasi berdasarkan situasi penggunaan; Fasilitas pembiayaan dan permodalan; Fidusia; Investasi dan
mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang CSR &
Humanitarian; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak
di bidang Industri Agribisnis; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis
yang bergerak di bidang Industri Emas dan Logam Mulia; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pembangkit Listrik (Power Plant) Energi Baru dan Terbarukan;
Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
Industri Pengolahan Air; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang Industri Perhotelan, Resort & Pariwisata; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pertambangan dan Mineral; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri IT dan Telekomunikasi; Investasi
dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri
Kawasan Industri dan Manufaktur (Manufacturing); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kawasan Kota Mandiri; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kontraktor dan Pemasok
(Supplier); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di
bidang industri Maritim; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang industri Media dan Penyiaran (Broadcasting); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor
Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pasar Moderen; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pendidikan; Investasi dan
mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Properti
(Real Property); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak
di bidang industri Rumah Sakit, Program Kesehatan dan  Farmasi;; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk
Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Transportasi darat, laut dan udara; Investasi dan
mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri minyak dan
gas (Oil & Gas) hulu hilir; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang konsultan jasa dan produk; Investasi properti; Jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan;
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Jasa Kredit Online; Jasa Pembiayaan Keuangan; Jasa administrasi dan agen dalam bidang asuransi jiwa, kesehatan,
kecelakaan, cacat dan perawatan jangka panjang; Jasa administrasi keuangan; Jasa administrasi klaim garansi produk; Jasa
advis dibidang perencanaan pensiun, jasa advis dibidang investasi; Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait
real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait
real estate; Jasa aktuaria asuransi; Jasa aktuaria reasuransi; Jasa akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan pemukiman
yang berkaitan dengan pusat data; Jasa akuisisi dan manejemen properti; Jasa analisa asuransi; Jasa asuransi garansi
khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi
daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa asuransi kerugian;
Jasa asuransi khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai
dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa asuransi
secara online; Jasa asuransi yang berkaitan dengan layanan dan perbaikan peralatan khusus terkait dengan rokok elektronik,
perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik,
perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa barang berharga; Jasa broker energi dan perdagangan;
Jasa broker saham dan sekuritas, perdagangan dan distribusi; Jasa broker, informasi, dan konsultasi asuransi; Jasa debit dan
kredit rekening keuangan; Jasa deposito; Jasa evaluasi biaya perbaikan barang-barang konsumsi; Jasa garansi jaminan gratis
mengunduh aplikasi ; Jasa garansi jaminan gratis upgrade OS telepon dan tablet selama 1 tahun; Jasa garansi jaminan
kepastian waktu pengerjaan servis bergaransi; Jasa garansi jaminan kerusakan diakibatkan terjatuh dan terkena cairan untuk
produk - produk elektronik; Jasa garansi untuk : komputer, PDA dan laptop; Jasa garansi untuk perangkat telepon seluler;
Jasa garansi untuk semua produk elektronik; Jasa informasi keuangan dan layanan manajemen yang berkaitan dengan
asuransi; Jasa informasi keuangan untuk pembelian kendaraan; Jasa informasi reasuransi; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan jasa investasi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
sponsor keuangan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan urusan finansial; Jasa investasi
keuangan dan investasi modal; Jasa investasi modal ventura; Jasa kartu kredit dan terminal pemrosesan transaksi
menggunakan teknologi komunikasi jarak dekat (NFC); Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi; Jasa keuangan yang berkaitan
dengan lotere; Jasa keuangan, yaitu penyediaan mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui
jaringan komputer global; Jasa keuangan, yaitu, jasa makelar/pedagang pada bursa sekuritas; Jasa keuangan, yaitu,
penyediaan mata uang virtual permainan komputer; Jasa konsultasi dan saran investasi; Jasa konsultasi investasi dan
manajemen portofolio, jasa konsultasi keuangan dibidang perencanaan keuangan; Jasa layanan simpan pinjam, agregator,
kredit simpan pinjam, jasa pinjaman lunak.; Jasa makelar/pedagang dalam bidang sekuritas, saham, saham (stocks), dan
option dan produk turunan lainnya; Jasa manajemen asuransi; Jasa manajemen dan valuasi real estat; Jasa manajemen
kekayaan,  yaitu perbankan investasi, investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di bidang reksa dana,
investasi keuangan di bidang komoditas, dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang lain, dan penempatan
keuangan swasta sekuritas dan turunannya untuk orang lain; Jasa memfasilitasi donasi produk makanan oleh konsumen
untuk organisasi nirlaba melalui penjualan eceran langsung; Jasa meningkatkan modal ekuitas untuk orang lain; Jasa
nominee; Jasa otorisasi pembayaran, verifikasi dan proses transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu dengan deposit uang
(stored value cards); Jasa pembayaran dana pensiun; Jasa pembayaran elektronik yang dilakukan melalui jaringan
komunikasi global; Jasa pembayaran elektronik, yaitu, memungkinkan pemrosesan dan transmisi elektronik atas transfer dana
elektronik dan pembayaran melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet
elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara
online; Jasa pembayaran piutang; Jasa pembayaran tagihan, transaksi elektronik kredit dan debit, transfer dana elektronik,
pembayaran tunai, penggantian uang tunai yang diberikan dengan kartu kredit dan kartu debit, transaksi tunai elektronik, jasa
pemrosesan pembayaran, jasa otentikasi dan verifikasi transaksi; Jasa pembiayaan kepada masyarakat kecil (Lembaga
Keuangan Mikro); Jasa pembuatan perjanjian surat kuasa jual (listing) berganda lahan yasan/realestat; Jasa pemrosesan
pembayaran penggantian; Jasa penasehat keuangan; Jasa penasihat investasi dan manajemen investasi; Jasa penasihat
yang berhubungan dengan real estat; Jasa pencairan dana; Jasa pencatatan saham (listing) dan kutipan bursa efek/saham;
Jasa pendermaan dan program tanggung jawab sosial perusahaan sehubungan dengan kesadaran dan mempromosikan gaya
hidup sehat dan aktif; Jasa penempatan dan penanaman modal pribadi; Jasa penerbitan cek perjalanan; Jasa penerbitan
token nilai; Jasa pengambilan simpanan; Jasa pengelolaan aset pribadi; Jasa pengelolaan dana investasi dan administrasi;
Jasa penilaian di bidang klaim asuransi kesehatan, cacat, kecelakaan, jiwa dan kesehatan; Jasa penjaminan; Jasa
penjaminan emisi reasuransi; Jasa pensiunan; Jasa penukaran mata uang asing berbasis tunai yang disediakan secara online
dan / atau melalui lokasi fisik; Jasa penukaran mata uang melalui jaringan komunikasi global; Jasa penyaluran dana amal;
Jasa penyediaan informasi berkaitan dengan masalah token nilai; Jasa penyediaan informasi bursa efek/saham secara daring
(online) dari database komputer atau Internet; Jasa penyediaan investasi dan perdagangan efek/surat berhargai untuk pihak
lain melalui Internet; Jasa penyediaan kontrak pada barang-barang konsumen; Jasa penyediaan perdagangan efek/surat
berharga melalui Internet; Jasa penyediaan perluasan jaminan produk; Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah,
kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian,
penjualan dan penyewaan property, pengelolaan properti; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan
bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan
penyewaan property, pengelolaan property; Jasa penyediaan transaksi komersial yang aman; Jasa penyediaan, pengaturan
dan pengelolaan program tunjangan dan rencana investasi kelompok dan individu serta dana investasi, termasuk rencana
pensiun, rencana tabungan pensiun, rencana pendapatan pensiun, dana terpisah, rencana tabungan terdaftar dan tidak
terdaftar; Jasa penyewaan toko; Jasa penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; Jasa perbankan; Jasa
perdagangan emas melalui aplikasi jual beli virtual; Jasa perdagangan emas melalui platform daring/ online; Jasa
perdagangan perak dan emas; Jasa perencanaan keuangan dan manajemen keuangan; Jasa pertukaran moneter dan
transfer mata uang; Jasa perusahaan penjaminan (trust company services); Jasa peyimpanan dan perdagangan berbagai
logam mulia; Jasa pialang reasuransi; Jasa pinjaman grosir/borongan; Jasa pinjaman peer to peer atau pinjaman online
berbasis teknologi; Jasa program jaminan produk bergaransi; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan,
penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan; Jasa reasuransi; Jasa sekuritas keuangan dan perdagangan
komoditas untuk orang lain; Jasa simpan pinjam secara online; Jasa simpanan dan pensiun, yaitu opsi saham dan jasa
penilaian pensiun, jasa dana pensiun, layanan anuitas, dan jasa manajemen keuangan dana pensiun; Jasa transaksi
keuangan melalui blockchain; Jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan
pembayaran menggunakan suatu alat bergerak pada titik penjualan; Jasa transaksi monitari; Jasa valuasi bisnis; Jasa
verifikasi cek; Jasa-jasa advis dibidang perencanaan pensiun; Jasa-jasa blockchain solution/fintech dalam bidang keuangan;
Jasa-jasa investasi dan pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas kepada jasa-jasa modal ventura, untuk pusat
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perbelanjaan daring (online marketplaces)  pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Jasa-jasa
keuangan serta laporan keuangan terkait, secara online maupun offline; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan keuangan
terkait, secara online maupun offline; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan keuangan terkait, secara online maupun offline
jasa pinjaman lunak; Jasa-jasa pemberian hadiah berdasarkan nilai (point reward); Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Jasa-jasa
perencanaan saham; Jual beli rumah apartemen; Kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah, kartu dengan deposit
uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan transaksi elektronik; Kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara
elektronik melalui jaringan komunikasi global; Koleksi amal; Koleksi sumbangan amal untuk orang lain; Konsinyasi
pengumpulan pembayaran untuk barang dan jasa; Konsultasi investasi komoditas; Konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan asuransi infomasi keuangan, peminjman dengan jaminan, penukaran uang; Konsultasi penanaman modal; Koperasi
simpan pinjam; Layanan Gadai; Layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global; Layanan agen jaminan;
Layanan amal, yaitu, menyediakan dukungan keuangan kepada organisasi dan program yang mempromosikan
kesehatan, nutrisi, dan olahraga; Layanan asuransi (khususnya, asuransi kecelakaan pribadi, asuransi kecacatan total dan
sementara , asuransi kecacatan permanen , dan asuransi kematian karena kecelakaan ); Layanan asuransi unit; Layanan
bank yang disediakan untuk pembayaran tagihan melalui telepon; Layanan faktur diskon; Layanan investasi dan tabungan;
Layanan kartu debit dan layanan kartu tagihan; Layanan kartu jaminan cek (sebagai alat pembayaran); Layanan kartu kredit,
kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu pembayaran dan kartu debit; Layanan kartu prabayar, kartu hadiah prabayar,
kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran.; Layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan
untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan
melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik
melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik
untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan
komunikasi global; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan keuangan, yaitu, pendanaan dan investasi modal
dalam proyek pengurangan emisi; Layanan konsultasi strategi keuangan; Layanan konsultasi terkait dengan tabungan
berjangka; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Layanan kredit; Layanan manajemen investasi dan
keuangan; Layanan manajemen real estat untuk pihak lain; Layanan pembayaran dompet elektronik; Layanan pembuatan
pasar; Layanan pemeliharaan brankas; Layanan pemeliharaan surat berharga; Layanan pemrosesan pembayaran, seperti
kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan
transaksi; Layanan pemrosesan transaksi terminal; Layanan pemrosesan transakti kartu kredit dan kartu debit; Layanan
penagihan pembayaran; Layanan pendaftaran kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu
pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian; Layanan pengeluaran uang tunai; Layanan pengiriman saham elektronik;
Layanan pengiriman uang; Layanan pengumpulan dividen; Layanan penilaian surat berharga; Layanan penjaminan; Layanan
penjaminan saham; Layanan penyediaan keuangan, penukaran uang dan pengiriman uang; Layanan perbankan bisnis online;
Layanan perbankan dan asuransi; Layanan perbankan disediakan on-line dari basis data komputer atau internet; Layanan
perbankan online; Layanan perbankan pribadi; Layanan perbankan terkait transfer dana secara elektronik; Layanan
perdagangan keuangan; Layanan perencanaan ekuitas personal; Layanan pertukaran dan  perdagangan  cryptocurrency;
Layanan pertukaran uang elektronik; Layanan pialang investasi keuangan untuk menjual dana investasi, reksa dana, dana
yang dikumpulkan (pooled funds), dana lindung nilai (hedge funds), produk wrap account, dana terpisah, dan produk investasi
berbasis sekuritas oleh pialang, dealer dan penasihat keuangan; Layanan pinjaman; Layanan pinjaman pribadi; Layanan real
estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan tempat tinggal; Layanan
rekening bank; Layanan saran dan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan keuangan; Layanan terintegrasi untuk
dompet elektronik bergerak dan pembayaran bergerak; Layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi
global; Layanan transaksi pertukaran mata uang digital untuk yang setara dengan uang elektronik yang memiliki nilai tertentu
dan dapat dipindahkan; Layanan transfer mata uang virtual; Layanan transfer mata uang virtual elektronik; Layanan uang
elektronik; Layanan valuta asing elektronik; Layanan-layanan modal ventura, yaitu memberikan pembiayaan kepada
wirausaha-wairausaha dan perusahaan-perusahaan yang sedang dan baru berkembang; Layanan kedermawanan mengenai
sumbangan moneter; Lembaga kliring uang; Makelar; Manajemen Kartu Prabayar; Manajemen apartemen; Manajemen
bangunan; Manajemen department store; Manajemen gedung; Manajemen mata uang virtual mengenai layanan penukaran
mata uan virtual; Manajemen pasar; Manajemen tempat tinggal; Manajemen uang, seperti memfasilitasi pemindahan yang
setara dengan uang elektronik; Memberikan informasi di bidang jasa asuransi dan keuangan melalui situs web, blog dan situs
sosial media; Memberikan informasi investasi; Memberikan informasi tentang asuransi; Memfasilitasi pembayaran elektronik
melalui perangkat lunak; Memproses data terkait dengan transaksi yang menggunakan kartu dan transaksi pembayaran
lainnya; Mengatur keuangan untuk film, pertunjukkan televisi, produksi film; Mengorganisir dan mensponsori program
penghargaan insentif dan kontes untuk pengembang perangkat lunak; Menyediakan gateway pembayaran dengan akses ke
portal situs web internet dan akses ke metode pembayaran, di bidang transaksi keuangan dan pemrosesan pembayaran untuk
pedagang; Menyediakan informasi secara daring untuk pedagang terkait dengan panduan dan biaya untuk penerimaan kartu
kredit; Menyediakan jasa pembayaran dan keuangan, yaitu, jasa kartu kredit dan debit, jasa penerbitan kartu kredit dan lines
of credit, pemrosesan dan pengiriman tagihan dan pembayarannya, layanan pembayaran tagihan dengan pengiriman
pembayaran yang dijamin, pialang dana pasar uang, semua dilakukan melalui jaringan komunikasi; Menyediakan layanan
pemrosesan transaksi mata uang virtual untuk orang lain; Menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu
prabayar di gerai toko; Menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi
global; Menyewakan ruang bisnis untuk orang lain; Nasehat asuransi; Operasi dan manajemen pasar swalayan; Pelaksanaan
studi keuangan dan penyiapan laporan keuangan; Pembagian waktu real estat; Pemberian informasi yang berkaitan dengan
keuangan; Pembiayaan komoditas; Pembiayaan modal ventura; Peminjaman, penyewaan dan sewa guna properti;
Pemrosesan elektronik dan transmisi data pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan komputer dan komunikasi;
Pemrosesan pembayaran mata uang virtual; Penanggung jawab keuangan; Penasihat investasi; Pencatatan, administrasi dan
penilaian investasi; Penelitian yang berkaitan dengan real estat perumahan dan komersial; Penelusuran, penilaian dan
konsultasi fiskal; Penerbitan Kupon Elektronik Komersial melalui Smartphone; Penerbitan kartu debit, kartu kredit, kartu
prabayar, kartu hadiah prabayar, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran; Penerbitan kupon, kode diskon dan poin
untuk program loyalitas pelanggan; Penerbitan mata uang permainan komputer dan permainan video; Penerbitan tanda nilai
terkait skema bonus dan loyalitas dan penyediaan informasi keuangan; Penerbitan tanda nilai terkait skema bonus dan
loyalitas; Penerimaan deposito [termasuk penerbitan obligasi pengganti] dan penerimaan deposito cicilan interval tetap;
Pengaturan dan pengelolaan sewa guna dan penyewaan; Pengelolaan rumah/ apartemen; Pengesahan cek; Penggalangan
dana amal untuk organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi dan olahraga; Pengganti layanan
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pembayaran elektronik; Penggantian dana untuk barang-barang yang disengketakan di bidang pembelian pembayaran
elektronik; Pengguna skema insentif terkait dengan penggunaan kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu
debit, kartu pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian; Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial
perusahaan yang melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan; Pengumpulan dana untuk amal sebagai
tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan konsumen; Pengumpulan royalty; Penilaian dan penaksiran keuangan
properti; Penilaian keuangan (asuransi, perbankan, tanah dan bangunan pemukiman); Penilaian real estat; Penilaian untuk
tujuan asuransi; Penjualan Gedung; Penyedia keuangan; Penyediaan garansi untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak
lain, yaitu telepon nirkabel, perangkat komputasi nirkabel dan perangkat komunikasi, dan perangkat dan peralatan yang
terhubung dengan jaringan; Penyediaan informasi mengenai akuisisi dan transfer klaim moneter; Penyediaan informasi
mengenai jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan; Penyediaan informasi mengenai jasa pinjaman efek/surat
berharga; Penyediaan informasi mengenai layanan bimbingan keuangan; Penyediaan informasi mengenai penerimaan deposit
(termasuk penerbitan obligasi pengganti) dan penerimaan deposit cicilan interval tetap; Penyediaan informasi mengenai
pengumpulan dana amal; Penyediaan informasi mengenai penilaian mobil bekas; Penyediaan informasi pajak (layanan
keuangan); Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pemrosesan pembayaran kartu
kredit; Penyediaan jaminan untuk pinjaman; Penyediaan jasa agen escrow, agen pembayaran, dan makelar-pedagang kepada
penerbit dari sekuritas investasi dan investor pribadi dan pemegang saham; Penyediaan jasa informasi di bidang ekonomi,
keuangan, moneter dan informasi bursa efek, informasi perdagangan mata uang; Penyediaan jasa informasi keuangan;
Penyediaan jasa perdagangan dan investasi terkait dengan mata uang virtual; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan
informasi terkait asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, layanan reasuransi, penyedia layanan garansi (untuk hal
elektronik atau lainnya), layanan aktuaria, informasi asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan konsultasi
dan informasi terkait investasi, asuransi dan keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait garansi, Manajemen
administrasi, investasi dan keuangan dan layanan broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi rencana asuransi dan
klaim asuransi, layanan konsultasi terkait asuransi, analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi, jasa evaluasi
keuangan yang berkaitan dengan asuransi, riset asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan penilaian, klaim garansi,
administrasi dan layanan penilaian, penyedia informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti dan asuransi hidup,
estimasi risiko asuransi, kehilangan dan kewajiban,  penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs internet untuk
mendapatkan informasi di bidang asuransi, risiko permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian, manajemen risiko,dan
analisis kehilangan, layanan pengumpulan dan pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan permintaan konsumen
dengan harga polis asuransi yang dikumpulkan melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi, agen, dan agensi yang
menarik permintaan tersebut, jasa keuangan, layanan konsultasi investasi, layanan manajemen investasi,  broker, layanan
investasi modal, layanan manajemen modal, analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat], informasi
keuangan, penyedia informasi terkait broker keuangan melalui media elektronik, manajemen keuangan, perencanaan
keuangan, analisis investasi, layanan alokasi portofolio, penyedia informasi terkait rencana keuangan, analisis investasi,
alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan layanan konsultasi (melalui
media elektronik atau sebaliknya), layanan pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana, layanan agen pemulihan hutang,
penyedia situs web, blog, dan situs sosial media yang menyediakan informasi di bidang keuangan dan asuransi, pengumpulan
informasi keuangan, data, statistik, dan indeks,  Layanan garansi dan perpanjangan garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi
dan layanan manajemen (keuangan), manajemen kerugian keuangan, layanan pembayaran tagihan, layanan pembayaran
elektronik, layanan pinjaman angsuran, pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan penasihat; Penyediaan layanan antara lain
keuangan, penilaian, asuransi, pinjaman, dan urusan moneter; Penyediaan modal investasi; Penyediaan penukaran keuangan
untuk perdagangan sekuritas, saham, saham (stocks), dan option dan produk turunan lainnya; Penyediaan pinjaman industri;
Penyediaan pinjaman komersial; Penyediaan pinjaman konsumen; Penyelenggaraan hadiah; Penyelesaian pembayaran dan
pemrosesan pembayaran atas nama pengguna mata uang virtual elektronik; Penyewaan apartemen, kondominium, vila, dan
kabin; Penyewaan kantor virtual; Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen; Penyewaan ruang pertemuan; Penyewaan
ruang untuk pusat data; Penyewaan ruangan luas untuk berbagai fungsi; Penyewaan ruangan serba guna; Penyewaan,
peminjaman dan sewa-beli peralatan untuk pemrosesan kartu keuangan dan data yang terkait dengannya; Penyimpanan dan
perdagangan emas; Perantara karbon dioksida dan kredit emisi gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi atas
nama produsen pengganti kerugian.; Perantara kredit gas rumah kaca; Perantara pengganti kerugian gas rumah kaca;
Perbankan digital; Perbankan mobile; Perbankan online; Perdagangan instrumen keuangan, yaitu perdagangan komoditas,
perdagangan mata uang, perdagangan saham dan obligasi, dan reksa dana; Perencanaan keuangan, analisa keuangan,
manajemen dan asistensi pengorganisasian, saran dan konsultasi; Perhitungan dan pembayaran pajak seperti pajak
pengguna jalan berdasarkan jarak tempuh, dengan mengaitkan pengguna dengan situasi penggunaan; Pertanggungan
asuransi jaminan; Pertanggungan asuransi kecelakaan; Pertukaran keuangan mata uang virtual; Pertukaran komoditas, emas,
perdagangan, moneter dan sekuritas; Pertukaran real estat serta properti liburan, layanan manajemen dan penyewaan,
layanan pembagian waktu real estat untuk liburan; Pialang Pembayaran melalui Seluler dan Internet; Pialang saham; Pialang
untuk proyek usaha patungan; Pinjaman hipotek; Pinjaman sindikasi; Program hadiah langsung; Rekonsiliasi transaksi
keuangan; Rencana asuransi jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan kebugaran dengan memberi
penghargaan kepada pelanggan yang aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan diskon premi asuransi; Saran
keuangan dan layanan konsultasi; Sewa ruang pusat perbelanjaan; Sewa-guna real estate, jasa manajemen real estat, jasa
investasi real estat, layanan hipotek; Sponsor keuangan organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi dan
olahraga; Sponsor keuangan program pengganti kerugian karbon; Sponsor keuangan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan,
hiburan, olahraga atau budaya; Survei keuangan; Survei real estat; Transaksi pembayaran elektronik dengan memindai kode
QR atau kode batang (Barcode); Transfer dana electronik melalui jaringan komunikasi global; Transfer dana untuk pembelian
barang melalui jaringan komunikasi elektronik; Transfer dana untuk pembelian barang, melalui jaringan komunikasi elektronik;
Valuasi dalam bidang real estate; administrasi asuransi; administrasi keuangan dari rencana tunjangan perawatan kesehatan;
administrasi klaim asuransi; administrasi penyesuaian klaim asuransi; agen akomodasi dan agen untuk pemulihan hutang;
agen asuransi dan broker; agen asuransi dan layanan broker; agen atau pialang untuk pembelian dan penjualan bangunan;
agen broker efek; agen penagih utang; agen perumahan; agen pialang opsi sekuritas; agen real estat dan layanan pialang;
agen untuk asuransi non-jiwa; agen untuk berlangganan obligasi; agen untuk broker berjangka efek pasar luar negeri; agen
untuk broker berjangka indeks efek; agen untuk mengumpulkan pembayaran utilitas gas atau daya listrik; agen untuk
perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; agen untuk perdagangan berjangka komoditas; agen untuk perdagangan efek;
agen untuk perdagangan opsi sekuritas; agensi untuk perdagangan berjangka indeks efek; agent tanah dan bangunan
pemukiman; akuisisi dan transfer klaim moneter; akuisisi pinjaman hipotek; akuisisi real estat untuk orang lain; akusisi lahan;
analisa keuangan; analisis dan konsultasi keuangan; analisis investasi; analisis investasi keuangan dan penelitian saham;
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analisis keuangan dan layanan informasi; analisis keuangan dan layanan penelitian; analisis keuangan dan persiapan laporan
yang berkaitan dengannya; analisis pasar keuangan dan persiapan laporan yang berkaitan dengannya; analisis, penilaian dan
proyeksi risiko pasar keuangan dan investasi; anjak ekspor; anjak piutang; asset management services financial exchange
and bill payment processing services, credit card, bank card, debit card and electronic payment services involving electronic
processing and subsequent transmission of bill payment data; asuransi barang dalam perjalanan; asuransi barang saat dalam
perjalanan; asuransi biaya hukum; asuransi jaminan sosial wajib; asuransi jiwa dan kesehatan; asuransi jiwa dan layanan
anuitas; asuransi jiwa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; asuransi kejahatan; asuransi kendaraan
bermotor; asuransi kerugian; asuransi kesehatan; asuransi kesehatan medis, bedah atau rumah sakit; asuransi kesehatan
pribadi; asuransi kewajiban sipil; asuransi perbankan hipotek; asuransi perlindungan anti-pencurian dan kerusakan produk;
asuransi real estat; asuransi untuk biaya hukum; asuransi untuk bisnis; asuransi untuk kantor; asuransi untuk kewajiban pihak
ketiga; asuransi yang berkaitan dengan properti; asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, dan urusan real estat; bantuan
dalam bentuk penyediaan jasa keuangan yang berkaitan dengan transaksi sehubungan dengan instrumen keuangan, yaitu,
perdagangan instrumen keuangan, sekuritas, saham, option, dan produk turunan lainnya; bertukar uang; broker *; broker
asuransi; broker asuransi bangunan; broker asuransi gigi; broker asuransi jiwa; broker asuransi jiwa dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; broker asuransi jiwa, investasi dan pensiun; broker asuransi kebakaran; broker asuransi
kecelakaan; broker asuransi kelautan; broker asuransi kesehatan; broker asuransi mobil; broker asuransi non-jiwa; broker
asuransi pertanian; broker asuransi properti; broker asuransi real estat; broker asuransi rumah; broker asuransi, reasuransi,
investasi dan pensiun; broker berjangka indeks efek; broker bisnis; broker dari offset karbon; broker derivatif keuangan; broker
efek otomatis; broker hipotek; broker investasi keuangan; broker investasi keuangan di perusahaan energi; broker keuangan,
hipotek dan pinjaman; broker kontrak berjangka; broker langganan saham; broker masa depan; broker obligasi; broker obligasi
dan sekuritas lainnya; broker online untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk
keuangan lainnya; broker pensiun; broker perjanjian kredit; broker pesawat terbang; broker pinjaman hipotek; broker properti
komersial; broker real estat; broker real estat dan hipotek tanah; broker real estat, layanan manajemen dan penilaian; broker
reksa dana; broker saham dan sekuritas lainnya; broker seni; broker untuk likuidasi sekuritas; broker valuta asing; broker yang
terkait dengan pemberian kredit; broker, penyewaan dan penyewaan real estat; daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps)
dan derivatif pada mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; dealer properti dan agen pengelola, dalam semua jenis
properti, pengembangan, tanah dan real estat; deposito, kredit dan asosiasi tabungan; diskon tagihan pertukaran; distribusi
reksa dana; dompet mata uang digital dan layanan penyimpanan; dukungan dan sponsor keuangan; evaluasi dan analisis
keuangan; evaluasi kelayakan kredit perusahaan dan individu pribadi; evaluasi kelayakan kredit perusahaan dan perorangan;
evaluasi keuangan; evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat]; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang
berkaitan dengan industri gas; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri minyak; evaluasi
keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri minyak dan gas; evaluasi keuangan biaya pengembangan
yang berkaitan dengan industri minyak, gas, dan pertambangan; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan
dengan industri pertambangan; evaluasi keuangan dan fiskal; evaluasi keuangan kayu tegakan; evaluasi keuangan real estat;
evaluasi keuangan serat alpaka; evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; evaluasi keuangan wol; evaluasi untuk real
properti; hipotek, perbankan, manajemen investasi, perwalian dan jasa penasihat keuangan; holding sekuritas, dana, dan aset
lainnya dalam escrow; ikatan jaminan; informasi asuransi; informasi asuransi bangunan; informasi asuransi gigi; informasi
asuransi jiwa; informasi asuransi kebakaran; informasi asuransi kecelakaan; informasi asuransi kelautan; informasi asuransi
kendaraan bermotor; informasi asuransi kesehatan; informasi asuransi mobil; informasi asuransi pertanian; informasi asuransi
real estat; informasi asuransi rumah; informasi dan evaluasi keuangan; informasi keuangan; informasi keuangan di bidang
cryptocurrency; informasi keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; informasi keuangan,
manajemen dan layanan analisis; informasi, layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas
dan layanan informasi, nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di situs web dan di internet; investasi;
investasi Real Estate; investasi dalam dana pengurangan emisi; investasi dana; investasi dana internasional; investasi dana
untuk orang lain di bidang mata uang kripto, blockchain, crypto, aset digital, token; investasi dana untuk tujuan amal; investasi
ekuitas di perusahaan internasional; investasi keuangan; investasi keuangan dan layanan konsultasi; investasi keuangan di
bidang program penyeimbangan karbon dan proyek terkait untuk orang lain; investasi keuangan di bidang real estat; investasi
keuangan di bidang sekuritas; investasi modal dalam real estat; investasi modal ekuitas; investasi properti dan layanan
manajemen; investasi reksa dana; jaminan asuransi; jaminan asuransi profesional; jaminan dan perjanjian; jaminan keuangan
[layanan jaminan]; jaminan keuangan dan layanan jaminan; jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan
pertukaran; jasa administrasi advis properti; jasa administrasi modal; jasa advis keuangan, konsultasi manajemen, penelitian,
perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa agen asuransi; jasa agen asuransi jiwa; jasa agen
asuransi kecelakaan; jasa agen asuransi pertanian; jasa agen asuransi rumah; jasa agen lahan yasan/realestat tempat tinggal;
jasa agen pembiayaan kredit pertanian; jasa agen pemulihan kredit; jasa agen penagihan sewa; jasa agen penagihan utang;
jasa agen penjualan bangunan; jasa agen perantara pabean; jasa agen real estat; jasa agen real estat komersial; jasa agen
real estat komersial dan residensial; jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; jasa agen real estat untuk penyewaan
properti; jasa agen real estat untuk penyewaan tanah; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan
bangunan; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; jasa agen real estate untuk
penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; jasa agen real estate, manajemen,
administrasi dan layanan penilaian; jasa agen transfer yang diberikan kepada penerbit efek investasi; jasa aktuaria asuransi;
jasa akuisisi kepemilikan lahan yasan/realestat (real properti); jasa akuisisi real estat; jasa akuisisi untuk investasi keuangan;
jasa akuisisi yang berkaitan dengan pinjaman hipotek; jasa analisa investasi; jasa analisis dan konsultasi sehubungan dengan
manajemen dan pemeliharaan aset yang berkaitan dengan rencana kehidupan ekonomi individu; jasa analisis investasi,
manajemen, perencanaan dan penelitian di bidang keuangan; jasa analisis keuangan yang berkaitan dengan investasi; jasa
analisis keuangan yang berkaitan dengan investasi untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin
dari induk perusahaan; jasa analisis portofolio keuangan; jasa analisis reksa dana; jasa arbitrase efek; jasa asuransi; jasa
asuransi bangunan; jasa asuransi dan asuransi jiwa; jasa asuransi dan informasi keuangan dan konsultasi; jasa asuransi dan
keuangan; jasa asuransi ganti rugi; jasa asuransi garansi; jasa asuransi jiwa; jasa asuransi kebakaran; jasa asuransi
kecelakaan; jasa asuransi kelautan; jasa asuransi kendaraan; jasa asuransi kendaraan bermotor; jasa asuransi mobil; jasa
asuransi penjaminan emisi untuk layanan hukum prabayar; jasa asuransi penjaminan emisi untuk perawatan kesehatan
prabayar; jasa asuransi perjalanan; jasa asuransi pertanian; jasa asuransi properti; jasa asuransi real estat; jasa asuransi
transportasi; jasa asuransi untuk perlindungan hipotek; jasa asuransi yang berkaitan dengan barang; jasa asuransi yang
berkaitan dengan biaya hukum; jasa asuransi yang berkaitan dengan dana pensiun; jasa asuransi yang berkaitan dengan
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kapal; jasa asuransi yang berkaitan dengan kredit; jasa asuransi yang berkaitan dengan penerbangan; jasa asuransi yang
berkaitan dengan perjalanan; jasa asuransi yang berkaitan dengan properti; jasa asuransi yang berkaitan dengan real estat;
jasa asuransi, yaitu, penjaminan, penerbitan dan administrasi asuransi jiwa; jasa asuransi, yaitu, pertanggungan properti dan
korban jiwa, kesehatan, kendaraan, perumahan, dan pribadi; jasa bank tabungan/simpanan; jasa bantuan keuangan; jasa
bantuan perdagangan dalam bidang sekuritas keuangan, yaitu perbandingan, pengumpulan, pengolahan, tabulasi, distribusi,
negosiasi dan eksekusi dagang; jasa biro akomodasi [apartemen]; jasa biro valuta asing; jasa brankas penyimpanan; jasa
brankas penyimpanan untuk barang berharga; jasa brankas penyimpanan untuk efek/surat berharga; jasa brankas
penyimpanan untuk logam mulia; jasa bursa efek/saham; jasa dompet elektronik; jasa evaluasi biaya perbaikan [penilaian
keuangan]; jasa evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; jasa evaluasi keuangan untuk keperluan reasuransi; jasa
evaluasi keuangan untuk tujuan asuransi, perbankan dan real estat; jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi;
jasa garansi; jasa informasi dan konsultasi keuangan; jasa informasi keuangan; jasa informasi sehubungan dengan keuangan
dan asuransi, yang disediakan secara online dari database komputer atau internet; jasa informasi, konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan
dengan penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar, yaitu, kartu prabayar SIM; jasa informasi, konsultasi dan saran
yang berkaitan dengan proses pembayaran elektronik yang dilakukan dengan kartu prabayar; jasa informasi, nasehat dan
konsultasi dalam bidang keuangan, peminjaman, dan pembayaran.; jasa investasi; jasa investasi asuransi variabel; jasa
investasi dana; jasa investasi keuangan; jasa investasi keuangan dalam kaitannya dengan industri percetakan; jasa investasi
keuangan di bidang sekuritas, reksadana dan manajemen portofolio; jasa investasi modal; jasa investasi modal dan dana; jasa
investasi permodalan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari induk perusahaan; jasa
investasi real estat dalam bentuk pembelian dan penjualan real estat untuk orang lain; jasa investasi reksadana dan dan
pengelola investasi global (hedge fund); jasa jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang terjadi akibat kecelakaan
kendaraan; jasa jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang terjadi sebagai akibat kerusakan kendaraan; jasa kartu
debit; jasa kartu kredit; jasa kartu kredit, mengolah dan mentransmisi tagihan dan pembayaran daripadanya, dan menyediakan
asuransi untuk transaksi keuangan; jasa keagenan asuransi untuk kecelakaan pribadi pelancong; jasa keagenan sewa beli
atau sewa gedung; jasa keagenan sewa beli atau sewa tanah; jasa keagenan untuk jual beli mata uang virtual; jasa keagenan
untuk pembelian atau penjualan tanah; jasa keagenan untuk pertukaran satu mata uang virtual dengan mata uang virtual
lainnya; jasa keuangan; jasa keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan pembayaran; jasa keuangan dalam
bidang real estat, yaitu, akuisisi, investasi, pembiayaan real estat dan manajemen komersial, industi dan multi-family properti;
jasa keuangan dan konsultasi yang berkaitan dengannya; jasa keuangan di bidang peminjaman uang; jasa keuangan
disediakan dengan cara elektronik; jasa keuangan disediakan melalui Internet dan melalui telepon; jasa keuangan disediakan
melalui telepon; jasa keuangan otomatis, yaitu, pialang sekuritas online melalui jaringan komputer global; jasa keuangan
terkomputerisasi; jasa keuangan untuk pembelian obligasi tabungan elektronik; jasa keuangan yang berkaitan dengan
asuransi; jasa keuangan yang berkaitan dengan kartu kredit; jasa keuangan yang berkaitan dengan manajemen kekayaan;
jasa keuangan yang berkaitan dengan pensiun; jasa keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal; jasa
keuangan yang berkaitan dengan penyelesaian utang; jasa keuangan yang berkaitan dengan perdagangan, menasihati,
mengelola dan menangani derivatif keuangan; jasa keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa keuangan yang
berkaitan dengan pinjaman; jasa keuangan yang berkaitan dengan pra-pembayaran untuk barang dan jasa; jasa keuangan
yang berkaitan dengan program pensiun; jasa keuangan yang berkaitan dengan sekuritas investasi; jasa keuangan yang
disediakan untuk bisnis pada industri minyak dan gas; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa keuangan, yaitu, jasa
perantara dan perdagangan untuk sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas, cryptocurrency, aset digital, dan
ekuitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan opsi investasi yang tersedia untuk anuitas variabel dan produk asuransi jiwa
variabel; jasa keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan untuk perdagangan mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer dana elektronik melalui jaringan komputer; jasa keuangan, yaitu,
menyediakan untuk penerimaan, manajemen, dan pembayaran dana melalui jaringan komputer; jasa keuangan, yaitu,
menyediakan untuk pertukaran mata uang melalui jaringan komputer; jasa keuangan, yaitu, saran/nasihat investasi,
manajemen investasi, konsultasi investasi dan investasi dana untuk orang lain, termasuk ekuitas swasta dan publik dan
layanan investasi utang; jasa konsultasi asuransi; jasa konsultasi asuransi dan broker, keuangan, manajemen aset (sekuritas,
saham, obligasi keuangan); jasa konsultasi asuransi kendaraan; jasa konsultasi asuransi perjalanan; jasa konsultasi asuransi
transportasi; jasa konsultasi dan konsultasi aktuaria; jasa konsultasi dan konsultasi asuransi; jasa konsultasi dan konsultasi
keuangan; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan yang berkaitan dengan keuangan mikro; jasa konsultasi dan konsultasi
keuangan yang berkaitan dengan kredit mikro; jasa konsultasi investasi modal; jasa konsultasi keuangan; jasa konsultasi
keuangan yang berkaitan dengan akuisisi dan merger bisnis; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency;
jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan kepailitan; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; jasa
konsultasi keuangan yang berkaitan dengan usaha patungan; jasa konsultasi keuangan, manajemen dan konsultasi; jasa
konsultasi rencana pensiun keuangan; jasa konsultasi riset dan analisis investasi keuangan; jasa konsultasi, advis dan
informasi yang berkaitan dengan asuransi; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa
konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan real estate; jasa konsultasi, informasi dan pemberian nasehat
sehubungan dengan transfer dana secara elektronik; jasa kredit sementara untuk pengecer; jasa lahan yasan/realestat yang
berkaitan dengan pengelolaan investasi properti; jasa lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan
sewa guna usaha lahan yasan/realestat; jasa likuidasi bisnis, keuangan; jasa manajemen aset dan dana; jasa manajemen
aset dan keuangan; jasa manajemen aset properti; jasa manajemen aset real estat; jasa manajemen investasi di bidang
memperoleh usaha patungan; jasa manajemen investasi sekuritas yang diperdagangkan secara publik/umum; jasa
manajemen investasi yang berkaitan dengan anuitas; jasa manajemen investasi yang berkaitan dengan anuitas variabel; jasa
manajemen investasi yang menampilkan pengelolaan aset; jasa manajemen kekayaan; jasa manajemen kekayaan finansial;
jasa manajemen keuangan disediakan melalui Internet; jasa manajemen lahan yasan/realestat  yang berkaitan dengan tanah;
jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan bangunan/gedung tempat tinggal; jasa manajemen lahan
yasan/realestat yang berkaitan dengan gedung kantor; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pusat
perbelanjaan; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan tempat ritel; jasa manajemen portofolio efek/surat
berharga; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang berkaitan
dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat yang
disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen real
estat yang berkaitan dengan tempat industri; jasa manajemen risiko kredit elektronik; jasa manajemen trust; jasa manajemen
unit trust; jasa manajemen unit trust untuk klien pribadi; jasa manajemen untuk real estate; jasa pelaksanaan
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perdagangan efek/surat berharga; jasa pelepasan/penebusan tanda penghargaan; jasa pembayaran pembelian elektronik dan
pembayaran tagihan elektronik; jasa pembayaran pensiun; jasa pembayaran secara online; jasa pembayaran tagihan melalui
bank secara online; jasa pembelian dan penjualan real estat, pekerjaan keuangan yang berhubungan dengan real estat; jasa
pemberian nasehat dan konsultasi keuangan; jasa pemberian peminjaman dengan jaminan; jasa pemberian saran dan
manajemen yang berkaitan dengan investasi; jasa pembiayaan di bidang teknik medis dan teknologi; jasa pembiayaan kapal
pesiar; jasa pembiayaan kendaraan; jasa pembiayaan peralatan; jasa pembiayaan sewa guna real estat; jasa pembiayaan
untuk pembelian kapal; jasa pemeliharaan keuangan, yaitu, mempertahankan kepemilikan mata uang, mata uang digital,
cryptocurrency, token blockchain, dan aset digital lainnya, atau kunci kriptografi atau sejenisnya yang mewakili aset tersebut,
untuk orang lain untuk tujuan manajemen keuangan; jasa pemindahan dana melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa
pemindahan dana untuk pembelian barang, melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa pemindahan klaim moneter; jasa
penagihan sewa; jasa penaksiran dan manajemen real estat; jasa penaksiran properti dan agen pemegang wasiat properti;
jasa penaksiran property dan agen pemegang wasiat property; jasa penasehat keuangan perusahaan strategis; jasa
penasehat keuangan strategis; jasa penasehat terkait modal ventura; jasa penasihat keuangan yang berkaitan dengan kredit;
jasa penasihat keuangan yang berkaitan dengan sekuritas, derivatif dan produk keuangan lainnya; jasa penataan keuangan
yang berkaitan dengan akuisisi dan merger bisnis; jasa penataan keuangan yang berkaitan dengan usaha patungan; jasa
pendaftaran saham; jasa pendanaan modal ventura; jasa pendanaan modal ventura untuk entitas/organisasi komersial; jasa
pendanaan modal ventura untuk entitas/organisasi nirlaba; jasa pendanaan modal ventura untuk lembaga penelitian; jasa
pendanaan modal ventura untuk pemerintah; jasa pendanaan modal ventura untuk penemu/inventor; jasa pendanaan modal
ventura untuk perusahaan; jasa pendanaan modal ventura untuk perusahaan-perusahaan baru dan baru berdiri; jasa
pendanaan modal ventura untuk perusahaan-perusahaan rintisan dan baru berkembang; jasa pendanaan modal ventura untuk
universitas; jasa pendebitan dan pengkreditan rekening keuangan; jasa penelitian investasi global; jasa penelitian real estat;
jasa penerbitan obligasi; jasa pengadaan jasa lahan yasan/realestat untuk orang lain; jasa pengadaan keuangan bisnis; jasa
pengelolaan dana modal; jasa pengelolaan dana modal ventura; jasa pengelolaan dana modal ventura kekayaan intelektual;
jasa pengelolaan uang tunai (cash management) termasuk pelayanan anjungan tunai mandiri, termasuk penggantian uang
tunai, memelihara dan menjemput deposito, memproses, menghitung dan membungkus koin, memroses dan menghitung
mata uang kertas, jasa persiapan penggajian, penjualan tiket pertunjukan dan tiket lotre, pelayanan mesin pemberian ganti
rugi, jasa rekening cek, cek tunai, verifikasi deposito, pemrosesan night bag, pengkodean cek, konsolidasi dari uang bank
individu, pesanan penggantian cabang dan pesanan komersial, brankas virtual, penanganan penghasilan dari konvensi,
pameran, dan pertunjukan, distribusi tiket/kupon makanan, jasa menghitung persediaan dan akuntansi lainnya, jasa
penanganan uang tunai dan perubahan tagihan serta operasi moneter, jasa deposito uang tunai dan barang berharga,
persiapan laporan keuangan, jasa pengelolaan uang tunai dan penukaran uang, menyediakan dan memelihara brankas (drop
safes) untuk menerima mata uang dan penghasilan lainnya, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan
keuangan , jasa pengelolaan uang tunai dan penukaran uang, transfer dana elektronik, jasa yang berkaitan dengan
melindungi rahasia informasi perbankan, proses terintegrasi untuk pengelolaan uang tunai, menyeimbangkan dan
merekonsiliasi dana, memantau, menganalisis dan mengoptimalkan uang tunai, melacak dan mengelola deposito,
merekonsiliasi cek, menyediakan percepatan akses uang tunai; jasa penggalangan dana amal; jasa penggantian biaya di
bidang pembelian kartu kredit; jasa penggantian biaya untuk pembelian produk dengan menggunakan kartu debit; jasa
penggantian biaya untuk pembelian produk dengan menggunakan lelang; jasa pengumpul pembayaran atas barang; jasa
pengumpulan , penerimaan, pengelolaan,dan penyaluran zakat, infaq, sodaqoh; jasa pengumpulan dana amal; jasa
pengumpulan dana amal, yaitu, mengorganisir dan mengadakan jalan kaki untuk mengumpulkan uang untuk jasa medis yang
digunakan untuk mencegah dan mengontrol diabetes; jasa penilai tanah dan bangunan properti; jasa penilaian barang
bergerak; jasa penilaian barang dan kargo; jasa penilaian jaminan keuangan; jasa penilaian kapal pesiar; jasa penilaian
kembali kepemilikan lahan yasan/realestat (real properti); jasa penilaian keuangan; jasa penilaian keuangan, bantuan,
evaluasi, analisis, penelitian, pembiayaan, perencanaan dan investasi; jasa penilaian keuangan, transfer dana elektronik,
investasi modal; jasa penilaian opsi saham; jasa penjamin; jasa penjaminan asuransi; jasa penjaminan asuransi untuk semua
jenis asuransi; jasa penjaminan asuransi yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa penjaminan emisi asuransi
perjalanan; jasa penjaminan emisi asuransi transportasi; jasa penjaminan emisi atas asuransi kendaraan; jasa penjaminan
emisi efek/surat berharga; jasa penjualan gudang; jasa penjualan real estat; jasa penukaran moneter, jasa pengeluaran uang
tunai, penyediaan kartu dan token pra bayar, jasa transfer uang; jasa penyedia informasi mengenai teknologi keuangan
(finacial technology) melalui portal situs web; jasa penyediaan dana; jasa penyediaan donasi; jasa penyediaan informasi
asuransi perjalanan; jasa penyediaan informasi asuransi transportasi; jasa penyediaan informasi bursa efek/saham; jasa
penyediaan informasi di bidang investasi dan keuangan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa
penyediaan informasi harga saham; jasa penyediaan informasi terkait asuransi kendaraan; jasa penyediaan kutipan bursa
efek/saham; jasa penyediaan kutipan harga bursa efek; jasa penyediaan sponsor dalam bentuk dukungan finansial; jasa
penyediaan transaksi keuangan yang aman; jasa penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata
uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; jasa penyediaan layanan keuangan
terkait dengan sekuritas dan instrumen dan produk keuangan lainnya, yaitu perdagangan dan investasi pada sekuritas,
instrumen keuangan, aset digital, dan produk untuk orang lain; jasa penyediaan  informasi tentang mata uang kripto, token
blockchain, dan aset digital lainnya; jasa penyelesaian klaim asuransi; jasa penyelesaian klaim reasuransi; jasa penyelesaian
secara viatis; jasa penyewaan akomodasi perumahan permanen; jasa penyewaan anjungan tunai mandiri [ATM]; jasa
penyewaan apartemen; jasa penyewaan apartemen berperabot; jasa penyewaan apartemen dan kantor; jasa penyewaan
apartemen di komunitas apartemen; jasa penyewaan apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jasa penyewaan
bangunan/gedung; jasa penyewaan bangunan/gedung dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; jasa penyewaan
bangunan/gedung untuk hunian permanen; jasa penyewaan flat; jasa penyewaan kabin untuk digunakan sebagai rumah
permanen; jasa penyewaan kantor [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan kantor untuk bekerja bersama; jasa penyewaan
kotak brankas; jasa penyewaan mesin untuk menghitung atau menyortir uang kertas dan koin; jasa penyewaan mesin untuk
menghitung dan menyortir koin; jasa penyewaan mesin untuk menghitung dan menyortir uang; jasa penyewaan mesin untuk
menghitung dan menyortir uang kertas; jasa penyewaan mesin untuk menghitung uang kertas dan koin; jasa penyewaan
perumahan; jasa penyewaan perumahan buatan; jasa penyewaan perumahan siswa; jasa penyewaan properti komersial; jasa
penyewaan real estat; jasa penyewaan ruang kantor; jasa penyewaan ruang komersial di pasar [lahan yasan/realestat]; jasa
penyewaan rumah; jasa penyewaan tanah pertanian/perkebunan/peternakan; jasa penyewaan tempat bisnis; jasa penyewaan
untuk liburan, yaitu, penyewaan rumah untuk liburan, kondominium, kabin, dan vila; jasa penyimpanan efek; jasa perantara
pabean keuangan; jasa perbankan investasi; jasa perbankan melalui telepon; jasa perbankan yang disediakan melalui telepon
genggam/seluler; jasa perdagangan akseptasi bank; jasa perdagangan derivatif keuangan; jasa perdagangan derivatif suku
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bunga; jasa perdagangan efek, kontrak berjangka indeks efek/surat berharga, opsi efek, dan kontrak berjangka efek pasar
domestik; jasa perdagangan efek/surat berharga; jasa perdagangan efek/surat berharga dan kontrak berjangka indeks efek di
pasar luar negeri; jasa perdagangan efek/surat berharga dan obligasi; jasa perdagangan indeks pasar saham; jasa
perdagangan instrumen keuangan; jasa perdagangan instrumen keuangan dan komoditas; jasa perdagangan instrumen
keuangan, efek/surat berharga, saham, opsi dan produk turunan lainnya; jasa perdagangan kontrak berjangka efek/surat
berharga pasar domestik; jasa perdagangan kontrak berjangka efek/surat berharga pasar luar negeri; jasa perdagangan
kontrak berjangka indeks efek/surat berharga; jasa perdagangan kontrak berjangka suku bunga; jasa perdagangan kontrak
efek/surat berharga; jasa perdagangan kontrak saham; jasa perdagangan mata uang asing; jasa perdagangan mata uang
virtual; jasa perdagangan opsi efek/surat berharga; jasa perdagangan opsi efek/surat berharga dan kontrak berjangka efek
pasar luar negeri; jasa perdagangan saham; jasa perdagangan saham dan obligasi; jasa perencanaan anggaran [nasihat
keuangan]; jasa perencanaan keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; jasa perencanaan keuangan yang berkaitan
dengan proyek pembangunan; jasa perhitungan keuangan untuk orang lain, yaitu, perhitungan anggaran; jasa perhitungan
keuangan untuk orang lain, yaitu, perhitungan royalti; jasa pertukaran komoditas;; jasa pertukaran mata uang; jasa perwalian;
jasa perwalian efek/surat berharga; jasa perwalian kontrak berjangka keuangan; jasa perwalian properti lahan yasan/real
estat; jasa perwalian properti pribadi; jasa perwalian tanah; jasa perwalian uang; jasa perwalian uang, efek/surat berharga,
properti pribadi, dan tanah; jasa pialang asuransi kendaraan; jasa pialang asuransi perjalanan; jasa pialang asuransi
transportasi; jasa pialang efek; jasa pialang kapal pesiar; jasa pialang modal ventura; jasa pialang saham; jasa pialang saham
dan obligasi; jasa pialang surat-surat perjanjian lahan yasan/realestat; jasa pinjaman [pembiayaan]; jasa pinjaman berulang-
ulang (revolving loan); jasa pinjaman dan hipotek real estate; jasa pinjaman dengan jaminan; jasa pinjaman efek/surat
berharga; jasa pinjaman keuangan; jasa pinjaman konsumen; jasa pinjaman lunak; jasa pinjaman mahasiswa/pendidikan; jasa
promosi (pembiayaan) proyek real estat, renovasi real estat, pengerjaan instalasi real estat; jasa real estat untuk
menghentikan penyitaan, yaitu, manajemen hutang hipotek; jasa rekening tabungan; jasa rencana perawatan kesehatan; jasa
restrukturisasi hutang; jasa restrukturisasi keuangan; jasa sekuritas; jasa sekuritisasi pinjaman hipotek; jasa simpan pinjam;
jasa sindikasi lahan yasan/realestat; jasa sponsor keuangan; jasa tabungan; jasa transaksi keuangan online; jasa transaksi
keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan pembayaran; jasa transaksi penukaran mata uang
digital untuk unit setara kas elektronik yang dapat dialihkan yang memiliki nilai tunai tertentu; jasa transfer mata uang asing;
jasa wali lahan yasan/realestat; jasa wesel; jasa yang berkaitan dengan asuransi; jasa yang berkaitan dengan surat kredit;
jasa yayasan amal, yaitu, penyediaan beasiswa, dukungan keuangan, investasi berkelanjutan, dan bantuan langsung untuk
organisasi amal, organisasi berdasarkan komunitas, dan badan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan,
kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; jasa-jasa kartu kredit dan kartu pembayaran serta jasa-jasa pemrosesan
transaksi pembayaran; jasa-jasa keuangan melalui jaringan komunikasi global; jasa-jasa keuangan, yaitu layanan pinjaman
peer-to-peer (p2p lending); jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa moneter melalui jaringan komunikasi
global; jasa-jasa peminjaman uang (pembiayaan); jasa-jasa penyediaan dana; jasa-jasa perbankan dan keuangan secara
online; jasa-jasa pinjam-meminjam; jasa-jasa transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global;
jasa administrasi keuangan dari ekonomi berbasis token virtual; jasa informasi keuangan yang disediakan secara elektronik di
bidang keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek; jasa informasi keuangan yang menampilkan
nilai tukar; jasa manajemen keuangan dan layanan investasi di bidang hedge fund aset digital, dana indeks aset digital, dana
yang diperdagangkan di bursa aset digital, reksa dana aset digital; jasa manajemen keuangan di bidang portofolio investasi
aset digital; jasa penerbitan token nilai atau kegunaan; jasa pengelolaan kas, yaitu memfasilitasi transfer setara kas elektronik;
jasa pengelolaan keuangan di bidang dana investasi aset digital; jasa pertukaran aset digital; jasa pertukaran mata uang,
yaitu, menukar token virtual dari nilai atau utilitas; jasa pinjaman margin, yaitu pinjaman aset yang memungkinkan peminjam
untuk menginvestasikan aset; jual beli efek; jual beli mata uang virtual; jual beli tanah; kartu kredit, kartu debit dan layanan
pemrosesan transaksi cek elektronik; keagenan untuk pialang agen yang dipercayakan dengan komisi perdagangan di pasar
luar negeri efek dan indeks efek berjangka; ketentuan asuransi pinjaman hipotek; ketentuan cek perjalanan; ketentuan kutipan
premi asuransi; ketentuan mata uang asing; keuangan, investasi dan manajemen aset real estat; kliring dan rekonsiliasi
transaksi keuangan melalui jaringan komputer global; kliring keuangan; kliring, finansial; koleksi amal; koleksi sumbangan
amal dan pengumpulan dana amal, untuk orang lain; kompilasi informasi asuransi; komputasi tingkat premi asuransi;
konseling kredit; konsultasi  asuransi; konsultasi asuransi; konsultasi asuransi bangunan; konsultasi asuransi gigi; konsultasi
asuransi jiwa; konsultasi asuransi kebakaran; konsultasi asuransi kecelakaan; konsultasi asuransi kelautan; konsultasi
asuransi kendaraan bermotor; konsultasi asuransi kesehatan; konsultasi asuransi mobil; konsultasi asuransi pertanian;
konsultasi asuransi real estat; konsultasi asuransi rumah; konsultasi dalam bidang perbankan online dan jasa keuangan;
konsultasi dan informasi mengenai asuransi; konsultasi di bidang investasi ekuitas swasta; konsultasi di bidang perencanaan
keuangan; konsultasi di bidang pinjaman komersial; konsultasi di bidang pinjaman konsumen; konsultasi investasi; konsultasi
investasi dana; konsultasi investasi, broker dan layanan manajemen; konsultasi keuangan; konsultasi keuangan dan asuransi;
konsultasi keuangan dan konsultasi asuransi; konsultasi keuangan dan layanan informasi; konsultasi keuangan di bidang
broker real estat; konsultasi keuangan di bidang cryptocurrency; konsultasi keuangan di bidang manajemen risiko; konsultasi
keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; konsultasi keuangan di bidang merger dan akuisisi;
konsultasi keuangan di sektor energi; konsultasi keuangan program program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan
keuangan; konsultasi keuangan terkait dengan pelaksanaan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; konsultasi keuangan
untuk pemenang lotere; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan akuisisi, kepemilikan dan penjualan instrumen keuangan,
perusahaan dan perusahaan (enterprise); konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi; konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan investasi infrastruktur; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi real estat; konsultasi keuangan
yang berkaitan dengan layanan kredit; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan layanan pinjaman siswa; konsultasi
keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; konsultasi keuangan,
yaitu, menyiapkan anggaran dan memantau anggaran; konsultasi kredit; konsultasi kredit konsumen; konsultasi manajemen
hutang; konsultasi manajemen real estat; konsultasi manajemen risiko keuangan; konsultasi mengenai pembiayaan proyek
energi; konsultasi perbankan; konsultasi pinjaman keuangan; konsultasi real estat; konsultasi yang berkaitan dengan bantuan
keuangan untuk pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan investasi modal; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian
barang; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian keuangan aset kekayaan intelektual; konsultasi yang berkaitan dengan
penjaminan asuransi; konsultasi yang berkaitan dengan seni sebagai investasi; konsultasi yang berkaitan dengan urusan
keuangan dan moneter; konsultasi, penelitian dan informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan; kutipan harga bursa;
kutipan komoditas; layanan KPR (perbankan); layanan agen anjak piutang; layanan agen estat; layanan agen estat dan

Halaman 386 dari 668



penyewaan properti; layanan agen kredit; layanan agen penagihan pembayaran; layanan agen perumahan; layanan agen real
estat untuk penyewaan properti; layanan agen real estat yang berkaitan dengan mencari apartemen untuk orang lain; layanan
aktuaria; layanan akuisisi tanah; layanan akun pensiun individu; layanan anjak kartu kredit; layanan anjungan tunai mandiri
[ATM]; layanan apartemen, kondominium, villa, dan jasa manajemen penyewaan kabin; layanan asuransi bersama; layanan
asuransi dan garansi; layanan asuransi dan jaminan jiwa; layanan asuransi dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; layanan asuransi garansi diperpanjang; layanan asuransi gigi; layanan asuransi kecelakaan; layanan asuransi
kesehatan; layanan asuransi pertanggungjawaban umum; layanan asuransi pribadi; layanan asuransi rumah; layanan
asuransi telepon seluler; layanan asuransi untuk telepon seluler; layanan asuransi yang berkaitan dengan kendaraan; layanan
asuransi yang berkaitan dengan olahraga; layanan asuransi yang berkaitan dengan perlindungan harga untuk barang yang
dibeli menggunakan kartu kredit; layanan asuransi yang berkaitan dengan perlindungan pembelian untuk barang yang dibeli
menggunakan kartu kredit; layanan asuransi yang berkaitan dengan perpanjangan garansi untuk barang yang dibeli
menggunakan kartu kredit; layanan biro kredit; layanan broker asuransi; layanan broker investasi keuangan; layanan broker
real estat yang berkaitan dengan pembebasan lahan; layanan broker real estat, manajemen, sewa guna dan penyewaan;
layanan broker sekuritas diskon; layanan broker terkait dengan pinjaman hipotek; layanan broker terkait dengan sewa-beli;
layanan broker untuk pinjaman hipotek; layanan broker yang berkaitan dengan berlangganan atau penawaran efek; layanan
daftar real estat; layanan daftar real estat untuk sewa perumahan dan sewa apartemen; layanan dana hemat; layanan debit
langsung; layanan eksekusi perdagangan efek otomatis; layanan ekuitas swasta, yaitu, layanan pembiayaan, penataan
(structuring) dan partisipasi (participating) dalam pembiayaan ekuitas dan utang, sumber investasi, identifikasi investor,
memberi saran/nasihat tentang materi-materi penggalangan/pengumpulan dana, mengidentifikasi potensi akuisisi dan target
akuisisi, memberi saran/nasihat tentang perencanaan dan pelaksanaan (execution) IPO; layanan eleemosynary di bidang
donasi moneter; layanan escrow online terkait dengan pertukaran layanan; layanan escrow real estat; layanan escrow untuk
industri perjalanan; layanan evaluasi, konsultasi dan keuangan yang berkaitan dengan real estat; layanan informasi keuangan
yang berkaitan dengan cryptocurrency; layanan informasi pasar keuangan; layanan informasi valuta asing; layanan informasi,
pemberian nasihat, konsultasi dan penelitian yang berkaitan dengan keuangan dan investasi; layanan investasi
cryptocurrency; layanan investasi dana ekuitas swasta; layanan investasi dana lindung nilai; layanan investasi dana real estat;
layanan investasi ekuitas swasta; layanan investasi komersial; layanan investasi properti; layanan investasi properti dan real
estat; layanan investasi properti yang berkaitan dengan pengembangan properti dan real estat; layanan investasi tanah dan
bangunan (real-estate); layanan investasi utang; layanan investasi yang berkaitan dengan ekuitas; layanan investasi yang
berkaitan dengan sekuritas; layanan jaminan jiwa; layanan jaminan keuangan; layanan jaminan kewajiban; layanan jaminan
pembayaran money order; layanan jaminan pinjaman; layanan kartu biaya; layanan kartu hadiah dan layanan kartu prabayar;
layanan kartu kredit dan kartu debit; layanan kartu kredit dan kartu kredit; layanan kartu kredit dan kartu pembayaran; layanan
kartu kredit dan kartu tunai; layanan kartu kredit telepon; layanan kartu kredit, kartu debit dan kartu tagihan; layanan kartu
pembayaran; layanan kartu tunai; layanan kepercayaan investasi; layanan kepercayaan investasi real estat; layanan
kepercayaan perusahaan; layanan keuangan; layanan keuangan ekspor; layanan keuangan yang berkaitan dengan kartu
pembayaran; layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; layanan keuangan, yaitu, menyediakan informasi keuangan
seperti perdagangan pasar dan informasi kutipan surat berharga/ sekuritas (securities); layanan keuangan, yaitu,
menyediakan, memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dan
transaksi pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan keuangan, yaitu,
menyediakan, memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan keuangan, yaitu, pemrosesan pembayaran
mobile dan transaksi tanpa kontak langsung, dan transaksi pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor
melalui perangkat seluler; layanan kliring untuk transaksi pembayaran; layanan konseling keuangan; layanan konseling utang;
layanan konsolidasi tagihan; layanan konsolidasi utang; layanan konsultasi asuransi; layanan konsultasi dan broker yang
berkaitan dengan asuransi jiwa; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi kecelakaan; layanan
konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi kendaraan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan
asuransi kesehatan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi mobil; layanan konsultasi dan broker yang
berkaitan dengan asuransi perjalanan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi rumah; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan broker
asuransi; layanan konsultasi dan konsultasi perbankan investasi; layanan konsultasi hutang; layanan konsultasi investasi
cryptocurrency; layanan konsultasi kepercayaan investasi real estat; layanan konsultasi reksa dana; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan asuransi dan reasuransi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan hibah keuangan; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan investasi dan keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan investasi dan pensiun; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan investasi keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan jaminan hidup; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan keuangan pribadi;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan kontrol kredit dan debit; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kontrol kredit
dan debit, investasi, hibah dan pembiayaan pinjaman; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen aset keuangan;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen investasi keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan pekerjaan sipil dan proyek infrastruktur;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pensiun; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan keuangan;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan keuangan dan investasi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
perencanaan pajak; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan pensiun dan pajak; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan reasuransi; layanan kredit dan pinjaman; layanan kredit konsumen; layanan kustodian (custodial) untuk
lembaga keuangan dan dana; layanan listing real estat untuk apartemen, kondominium, villa, dan kabin; layanan manajemen
apartemen; layanan manajemen investasi; layanan manajemen kas; layanan manajemen kepercayaan investasi real estat;
layanan manajemen kondominium; layanan manajemen kondominium hotel; layanan manajemen real estat  yang
berhubungan dengan properti kondominium dan properti hotel; layanan manajemen real estat dan properti; layanan
manajemen real estat yang berkaitan dengan pembagian waktu; layanan manajemen real estat yang berkaitan dengan tempat
hiburan; layanan manajemen utang; layanan manajemen yang berkaitan dengan perumahan dan real estat komersial; layanan
modal ventura, yaitu, menyediakan pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan rintisan dan baru berkembang; layanan
negosiasi penyelesaian hutang; layanan pajak (keuangan); layanan pelaporan kredit; layanan pelaporan kredit bisnis; layanan
pemasangan kabel uang; layanan pembaruan sewa real estat; layanan pembatalan hutang menggunakan hasil asuransi jiwa,
cacat dan pengangguran; layanan pembayaran; layanan pembayaran administrasi; layanan pembayaran dompet elektronik
terkait dengan mata uang digital; layanan pembayaran e-wallet; layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran
elektronik yang melibatkan pemrosesan elektronik dan pengiriman data pembayaran tagihan berikutnya; layanan pembayaran
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otomatis; layanan pembayaran perdagangan elektronik; layanan pembayaran tagihan; layanan pembayaran tagihan
elektronik; layanan pembayaran tagihan online; layanan pembayaran tagihan yang disediakan melalui situs web; layanan
pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi nirkabel; layanan pembiayaan; layanan pembiayaan
dan pinjaman; layanan pembiayaan hipotek atau penggadaian; layanan pembiayaan kembali; layanan pembiayaan pesawat;
layanan pembiayaan real estat; layanan pembiayaan untuk pengamanan dana; layanan pemrosesan pembayaran; layanan
pemrosesan pembayaran elektronik; layanan pemrosesan pembayaran elektronik yang menggunakan teknologi biometrik
untuk identifikasi dan otentikasi; layanan pemrosesan pembayaran kartu loyalitas diskon; layanan pemrosesan pembayaran
kode loyalitas diskon; layanan pemrosesan pembayaran kupon loyalitas; layanan pemrosesan pembayaran poin loyalitas;
layanan pemrosesan pembayaran, yaitu, kartu kredit, kartu hadiah, kartu debit dan layanan pemrosesan transaksi kartu pra-
bayar; layanan pemrosesan transaksi keuangan, khususnya, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jaringan
komputer dan komunikasi; layanan pemrosesan transaksi keuangan, yaitu,
menyediakan transaksi elektronik yang aman
dan opsi pembayaran, di tempat penjualan dan
online melalui jaringan komputer global atau
melalui telekomunikasi, perangkat seluler atau
nirkabel; layanan pemulihan tolak bayar; layanan pemulihan utang; layanan penagihan utang; layanan penarikan uang tunai
untuk bisnis; layanan penasehat real estat; layanan pendebetan hutang dagang; layanan penelitian keuangan; layanan
penerimaan cek elektronik; layanan pengangkut asuransi; layanan pengembalian bea masuk; layanan pengembangan reksa
dana; layanan penggalangan dana bisnis online; layanan penggantian kartu dan uang tunai; layanan penggantian penipuan di
bidang pembelian kartu kredit; layanan pengiriman uang domestik; layanan pengiriman uang domestik disediakan secara
online; layanan pengumpulan dana; layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak dan orang-orang kurang mampu;
layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak kurang mampu; layanan pengumpulan dana amal untuk mempromosikan
kesadaran akan konservasi pohon dan lingkungan; layanan pengumpulan dana amal untuk mendukung penelitian medis;
layanan pengumpulan dana amal untuk mengirim anak-anak dan remaja dengan disabilitas ke perkemahan musim panas;
layanan pengumpulan dana politik; layanan pengumpulan tol; layanan pengumpulan tol elektronik; layanan penilaian; layanan
penilaian bisnis; layanan penilaian keuangan; layanan penilaian keuangan untuk kendaraan; layanan penilaian kredit
keuangan; layanan penilaian pensiun; layanan penilaian real estat; layanan penilaian risiko investasi; layanan penilaian rumah;
layanan penilaian yang berkaitan dengan survei bangunan, tanah dan properti; layanan penilaian, berbentuk penilaian
keuangan; layanan penukaran mata uang; layanan penukaran uang; layanan penutupan untuk pinjaman hipotek; layanan
penutupan untuk pinjaman hipotek, yaitu, mempersiapkan dan mengatur dokumen penutupan pinjaman; layanan penyelesaian
asuransi jiwa; layanan penyelesaian utang; layanan penyerahan sewa real estat; layanan penyesuaian kerugian; layanan
perantara keuangan; layanan perantara terkait dengan penyewaan tanah; layanan perbankan dan asuransi; layanan
perbankan dan investasi yang terkomputerisasi; layanan perbankan dan keuangan; layanan perbankan dan pembiayaan;
layanan perbankan disediakan melalui telepon seluler; layanan perbankan elektronik; layanan perbankan investasi properti;
layanan perbankan konsumen yang disediakan oleh serikat kredit; layanan perbankan mobile dan investasi; layanan
perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi selular yang dapat diunduh; layanan perbankan online yang dapat
diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan perbankan otomatis; layanan perbankan pedagang dan investasi
perbankan; layanan perbankan teller machine [ATM] otomatis; layanan perbankan terkomputerisasi; layanan perbankan yang
berkaitan dengan penerimaan pembayaran cicilan interval tetap; layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang;
layanan perbankan yang dapat diakses melalui jejaring sosial; layanan perbankan, keuangan dan asuransi; layanan
perdagangan cryptocurrency; layanan perdagangan efek; layanan perdagangan keuangan elektronik; layanan perdagangan
keuangan elektronik, yaitu pengelolaan aset digital; layanan perdagangan mata uang digital; layanan perencanaan keuangan
dan pemberian nasihat investasi; layanan perencanaan keuangan online; layanan perencanaan reksa dana; layanan peringkat
kredit; layanan pertanyaan kredit yang berkaitan dengan asuransi; layanan pertanyaan kredit yang berkaitan dengan
keuangan;; layanan pertukaran berjangka; layanan pertukaran cryptocurrency; layanan pertukaran dan pemrosesan transaksi
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto dan
pembayaran token utilitas untuk orang lain; layanan pertukaran efek dan komoditas; layanan pertukaran efek keuangan;
layanan pertukaran komoditas; layanan pertukaran moneter; layanan pertukaran saham elektronik; layanan perumahan
umum; layanan pialang; layanan pialang diskon; layanan pialang energi; layanan pialang hipotek; layanan pialang surat
berharga diskon online; layanan pinjaman hipotek rumah yang disediakan oleh asosiasi simpan pinjam [S & Ls]; layanan
pinjaman real estat; layanan properti real estat; layanan real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan manajemen
tanah; layanan real estat yang berkaitan dengan pembelian real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan
pusat perbelanjaan; layanan real estat yang disediakan melalui jaringan komputer global atau Internet; layanan rekening kas
online; layanan rekening tabungan perusahaan; layanan reksa dana; layanan sekuritas; layanan transaksi mata uang; layanan
transaksi pertukaran valuta asing; layanan transfer dana; layanan transfer dana elektronik; layanan transfer mata uang;
layanan transfer moneter; layanan transfer uang; layanan verifikasi kredit bisnis; layanan verifikasi pembayaran berbasis
blockchain; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu menyediakan informasi keuangan online, menyediakan
informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik, perdagangan mata uang real-time online,
layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan komoditas keuangan, layanan pertukaran saham elektronik,
melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak ketiga, melakukan transaksi keuangan online, transfer dana
elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara elektronik, pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan
manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat berharga berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio,
jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi, perdagangan berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi
keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang
dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi keuangan, layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana
elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik, layanan transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi
keuangan online, menyediakan informasi keuangan dan asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi
global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana
untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait
bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat
diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk
loyalitas pelanggan; layanan yang berkaitan dengan penyediaan keuangan untuk pembelian bangunan, rumah, real estat dan
tanah; lelang valuta asing dan/atau, logam mulia dan atau komoditas lainnya; lembaga untuk mengumpulkan pembayaran
utilitas gas; lembaga untuk mengumpulkan pembayaran utilitas tenaga listrik; manajemen Investasi; manajemen aset;
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manajemen aset cryptocurrency; manajemen aset dan portofolio; manajemen aset keuangan; manajemen aset keuangan
untuk kondominium hotel; manajemen aset untuk pihak ketiga; manajemen bangunan [layanan real estat]; manajemen dana
lindung nilai; manajemen investasi ekuitas publik; manajemen investasi ekuitas swasta; manajemen investasi keuangan;
manajemen investasi modal; manajemen investasi real estat; manajemen investasi terkait dengan investasi dalam real estate,
aset terkait real estate atau utang terkait real estate, dan sekuritas yang didukung oleh real estate, bunga dalam real estate,
aset terkait real estat atau utang terkait real estate; manajemen kepercayaan estat; manajemen kepercayaan investasi;
manajemen kepercayaan keuangan; manajemen kerugian finansial; manajemen keuangan; manajemen keuangan biaya
hunian bangunan; manajemen keuangan dan broker dana berjangka; manajemen keuangan dan layanan broker di bidang
ekuitas, futures, saham, obligasi dan sekuritas lainnya; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan
ekuitas; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas; manajemen keuangan dan layanan
investasi yang berkaitan dengan sekuritas dan ekuitas; manajemen keuangan dan layanan konsultasi; manajemen keuangan
dari biaya bisnis dan aliran pembayaran bisnis; manajemen keuangan dari program imbalan kerja; manajemen keuangan dari
program imbalan kerja mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan
karyawan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan mengenai asuransi dan keuangan;
manajemen keuangan dari rencana penyedia pilihan; manajemen keuangan dari rencana stok karyawan; manajemen
keuangan klaim asuransi; manajemen keuangan modal risiko; manajemen keuangan pembayaran penggantian farmasi untuk
orang lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian kesehatan untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran
penggantian pasien untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian pengobatan untuk orang lain;
manajemen keuangan pengaturan penggantian kesehatan; manajemen keuangan program penggantian pasien; manajemen
keuangan proyek bangunan; manajemen keuangan proyek real estat; manajemen keuangan proyek renovasi bangunan;
manajemen keuangan saham; manajemen keuangan saham di perusahaan lain; manajemen keuangan, analisis dan layanan
informasi; manajemen kontrak real estat; manajemen kredit ekspor; manajemen mata uang virtual; manajemen modal;
manajemen pasar (real estat); manajemen pencatatan keuangan; manajemen pengendalian kerugian asuransi; manajemen
penyewaan properti; manajemen portofolio dan layanan investasi; manajemen portofolio investasi; manajemen portofolio
keuangan; manajemen portofolio keuangan investasi real estat dari perumahan dan real estat komersial; manajemen
portofolio properti; manajemen properti real estat; manajemen properti untuk sewa; manajemen proyek untuk proyek real
estat; manajemen real estat; manajemen real estat bagi apartemen yang digunakan untuk berlibur, kondominium, vila, dan
kabin; manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estat dari komunitas pensiun; manajemen real estat dari
properti sewaan; manajemen real estat properti komersial; manajemen real estat rumah liburan; manajemen real estate,
termasuk di bidang pusat perbelanjaan; manajemen risiko asuransi; manajemen risiko inflasi; manajemen risiko keuangan;
manajemen risiko kredit; manajemen risiko likuiditas; manajemen risiko mata uang asing; manajemen risiko pasar keuangan;
manajemen risiko tingkat bunga; manajemen risiko volatilitas keuangan; manajemen rumah (real estat); manajemen rumah
apartemen; manajemen sewa guna real estat dalam bentuk mengatur perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat;
manajemen tanah; manajemen/pengelolaan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token)
dan layanan pemrosesan token utilitas untuk orang lain; melakukan pembayaran pada kartu panggil jarak jauh prabayar untuk
menit pengisian ulang; melakukan studi kelayakan finansial; melakukan transaksi keuangan; melakukan transaksi keuangan
secara online; melakukan transaksi pasar modal; melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; melakukan transaksi
valuta asing untuk orang lain; melakukan urusan keuangan online; membangun reksa dana untuk orang lain; memberikan
bantuan keuangan kepada organisasi sosial, amal dan keagamaan; memberikan beasiswa menari; memberikan daftar real
estat dan informasi real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui database
komputer; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web; memberikan hibah dan penghargaan
keuangan di bidang kursus bahasa asing untuk tujuan amal; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang
pelatihan bahasa Arab untuk layanan amal; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang pendidikan untuk tujuan
amal; memberikan hibah keuangan; memberikan hibah penelitian; memberikan hibah penelitian di bidang seni; memberikan
hibah proyek untuk proyek kesadaran lingkungan; memberikan hibah uang kepada badan amal; memberikan informasi akun
investasi melalui telepon; memberikan informasi akun investasi online; memberikan informasi dan analisis melalui Internet di
bidang investasi keuangan; memberikan informasi dan data mengenai bursa efek; memberikan informasi dan penelitian di
bidang keuangan dan investasi keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang investasi keuangan; memberikan
informasi dan saran di bidang keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang penilaian keuangan; memberikan
informasi di bidang keuangan dan investasi; memberikan informasi di bidang keuangan pribadi; memberikan informasi di
bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi keuangan; memberikan informasi keuangan dalam bentuk mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto
(crypto token) dan peringkat token utilitas; memberikan informasi keuangan dan data
pembayaran elektronik melalui jaringan
komputer global atau melalui telekomunikasi,
perangkat seluler atau nirkabel; memberikan informasi keuangan dan saran keuangan melalui situs web; memberikan
informasi keuangan dengan cara elektronik; memberikan informasi keuangan melalui database komputer; memberikan
informasi keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan pribadi dan saran keuangan melalui situs web;
memberikan informasi keuangan secara online; memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan kelayakan kredit
perusahaan dan individu; memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan nilai tukar; memberikan informasi online di
bidang asuransi; memberikan informasi pasar saham; memberikan informasi pasar saham dan pasar sekuritas melalui
database komputer online; memberikan informasi pasar saham melalui database komputer online; memberikan informasi
pasar sekuritas; memberikan informasi pasar sekuritas melalui database komputer online; memberikan informasi perbankan;
memberikan informasi pinjaman siswa; memberikan informasi real estat; memberikan informasi real estat yang berkaitan
dengan properti dan tanah; memberikan informasi reasuransi; memberikan informasi rekening bank melalui telepon;
memberikan informasi tentang pasar opsi melalui situs web; memberikan informasi tentang penjualan komoditas; memberikan
informasi tentang rencana asuransi kesehatan; memberikan informasi terkait dana hibah pendidikan melalui database yang
dapat dicari secara online; memberikan informasi terkait dengan broker asuransi jiwa; memberikan informasi terkait dengan
broker asuransi non-jiwa; memberikan informasi terkait dengan pengumpulan dana amal; memberikan informasi terkait
dengan perdagangan komoditas berjangka; memberikan informasi terkait dengan perhitungan tarif premi asuransi;
memberikan informasi terkait dengan pertanggungan asuransi; memberikan informasi terkait dengan perwalian kontrak
berjangka keuangan; memberikan informasi terkait layanan penyimpanan aman untuk logam mulia; memberikan informasi
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terkait penilaian barang antik; memberikan informasi terkait penilaian batu mulia; memberikan informasi terkait penilaian mobil
bekas; memberikan informasi terkait penilaian real estat; memberikan informasi terkait penilaian seni; memberikan informasi
terkait penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa; memberikan informasi terkait penyewaan mesin teller otomatis [ATM];
memberikan informasi terkait penyewaan tanah; memberikan informasi terkait perdagangan berjangka efek pasar domestik;
memberikan informasi terkait perdagangan berjangka indeks sekuritas; memberikan informasi terkait perdagangan efek;
memberikan informasi terkait perdagangan efek dan indeks berjangka di pasar luar negeri; memberikan informasi terkait
perdagangan komoditas; memberikan informasi terkait perdagangan opsi sekuritas; memberikan informasi terkait pialang
berjangka indeks efek; memberikan informasi terkait pialang opsi sekuritas; memberikan informasi terkait sumbangan amal
sebagai bagian dari perencanaan perumahan; memberikan informasi terkait transaksi valuta asing; memberikan informasi
yang berkaitan dengan asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan futures sekuritas pasar domestik dan asing;
memberikan informasi yang berkaitan dengan hibah keuangan di bidang pendidikan melalui situs web; memberikan informasi
yang berkaitan dengan jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan pertukaran; memberikan informasi yang
berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan
melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui situs web; memberikan informasi
yang berkaitan dengan layanan penyimpanan barang berharga; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan
penyimpanan simpanan untuk sekuritas; memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan program dan
layanan penggantian farmasi; memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan program penggantian
pasien; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan
dengan penjaminan emisi efek; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan bangunan; memberikan informasi
yang berkaitan dengan perantara perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; memberikan informasi yang berkaitan
dengan perantara perdagangan efek; memberikan informasi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka efek pasar luar
negeri; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertanggungan asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan
dengan urusan real estat melalui Internet; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan; memberikan
informasi, konsultasi dan saran di bidang penilaian keuangan; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang
perbankan investasi; memberikan informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan instrumen keuangan
melalui web; memberikan informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan obligasi melalui situs web;
memberikan informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan reksa dana melalui situs web; memberikan
informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan stok melalui situs web; memberikan investor dengan
informasi keuangan; memberikan jaminan keuangan; memberikan jaminan yang diperluas; memberikan layanan garansi
tambahan untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; memberikan penawaran harga asuransi kendaraan;
memberikan penawaran harga premi asuransi melalui sarana on-line, telepon dan surat; memberikan penilaian finansial atas
kerusakan setelah bencana; memberikan pinjaman dengan jaminan; memberikan pinjaman sementara; memberikan pinjaman
siswa; memberikan pinjaman yang dijamin dengan surat berharga; memberikan saran di bidang asuransi properti dan
kecelakaan; memberikan saran yang berkaitan dengan investasi real estat; memberikan saran yang berkaitan dengan
pengaturan hipotek; membiayai pinjaman untuk sistem keamanan dan pengawasan; membiayai, mengatur dan mengamankan
pinjaman untuk orang lain; membuat akun yang didanai yang digunakan untuk membeli barang dan jasa di Internet;
memelihara akun escrow untuk investasi; memelihara rekening hipotek escrow; memeriksa layanan akun; memeriksa
pemrosesan dan layanan pembayaran tagihan; memfasilitasi pemindahan yang setara dengan uang elektronik; memfasilitasi
pinjaman antara peminjam dan investor; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian
karbon dan gas rumah kaca lainnya; memproses pembayaran kartu kredit; memproses pembayaran untuk menambahkan
airtime ke layanan nirkabel prabayar atau pay-as-go-go; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui
jaringan komunikasi elektronik; menangani langganan dan penawaran sekuritas; menciptakan kemitraan strategis untuk tujuan
penggalangan dana untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu
pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi;
mendistribusikan pembayaran pinjaman kepada pemegang catatan melalui jaringan komputer global dalam bentuk
pemrosesan elektronik; mengatur asuransi; mengatur hipotek; mengatur hipotek dan pinjaman; mengatur investasi keuangan;
mengatur keuangan untuk film; mengatur keuangan untuk program radio; mengatur keuangan untuk program televisi;
mengatur keuangan untuk proyek konstruksi; mengatur keuangan untuk proyek olahraga, budaya dan hiburan; mengatur
pembiayaan untuk proyek-proyek kemanusiaan; mengatur pinjaman; mengatur pinjaman dan layanan peminjaman; mengatur
pinjaman terhadap keamanan; mengatur sewa dan perjanjian sewa untuk real estat; mengatur transaksi keuangan; mengelola
beberapa sewa/penyewaan properti untuk orang lain; mengelola kartu debit untuk keperluan bisnis; mengelola kartu hadiah
untuk keperluan bisnis; mengelola kartu kredit untuk keperluan bisnis; mengelola kartu pembayaran yang ditangguhkan untuk
keperluan bisnis; mengelola kartu prabayar untuk keperluan bisnis; mengelola reksa dana, dana investasi lahan yasan (real
estate investment trusts / REITS), dan dana lainnya yang meliputi real estate, aset terkait real estate, utang terkait real estate
atau sekuritas yang didukung oleh atau real estate, bunga dalam real estate, aset terkait real estate, atau terkait real estate
utang; mengelola transaksi pembayaran untuk keperluan bisnis; mengeluarkan dan menyediakan tanda terima untuk
pembayaran elektronik dan transaksi pembayaran; mengumpulkan dan mengelola dana, yaitu, mengumpulkan dana dari
investor institusi dan individu dan menyediakan jasa manajemen/pengelolaan dana; mengumpulkan dana untuk orang lain
untuk biaya pendidikan tersier; mengumpulkan uang untuk organisasi kesejahteraan hewan; menilai klaim asuransi; menjamin
pembayaran biaya medis untuk pelancong; menyediakan analisis/analitik data, pelaporan, dan layanan konsultasi di bidang
biaya klaim medis dan pengeluaran perawatan kesehatan; menyediakan asuransi perlindungan pembelian untuk barang yang
dibeli menggunakan kartu kredit; menyediakan beasiswa kuliah; menyediakan beasiswa musik; menyediakan beasiswa
pendidikan; menyediakan beasiswa sains; menyediakan beasiswa seni; menyediakan beberapa opsi pembayaran melalui
terminal elektronik yang dioperasikan pelanggan yang tersedia di tempat di toko ritel; menyediakan dana untuk akuisisi dan
merger bisnis; menyediakan dana untuk entitas komersial; menyediakan dana untuk entitas nirlaba; menyediakan dana untuk
lembaga penelitian; menyediakan dana untuk para penemu; menyediakan dana untuk pemerintah; menyediakan dana untuk
penemuan; menyediakan dana untuk pengembangan teknologi baru; menyediakan dana untuk sewa-beli dan sewa;
menyediakan dana untuk universitas; menyediakan dana untuk usaha patungan; menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit;
menyediakan hibah proyek untuk proyek HIV / AIDS; menyediakan hibah proyek untuk proyek kesadaran kesehatan;
menyediakan hibah proyek untuk proyek lingkungan; menyediakan informasi bursa efek online dari database komputer atau
Internet; menyediakan informasi dalam bidang perbankan online, peminjaman, investasi, penganggaran, manajemen
keuangan, dan jasa keuangan; menyediakan informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan invetasi.;
menyediakan informasi keuangan dan asuransi secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi keuangan online dari basis data komputer atau Internet; menyediakan informasi mengenai investasi;

Halaman 390 dari 668



menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan
informasi online tentang asuransi dari basis data komputer atau Internet; menyediakan informasi online tentang reasuransi dari
database komputer atau Internet; menyediakan informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter;
menyediakan jasa keuangan yaitu, jasa kartu
kredit, jasa penerbitan kartu kredit dan cek
pembayaran jaminan, jasa pemrosesan
pembayaran, jasa verifikasi pembayaran,
otorisasi transaksi kartu pembayaran, jasa
rekonsiliasi dan penyelesaian; menyediakan layanan pembayaran pinjaman; menyediakan layanan penggalangan dana untuk
orang lain melalui jaringan komputer global; menyediakan layanan pinjaman keuangan untuk pihak ketiga; menyediakan
layanan transaksi elektronik terkait dengan asuransi; menyediakan manajemen keuangan dari rekening pensiun melalui situs
web; menyediakan modal kerja; menyediakan modal ventura, modal pengembangan, ekuitas swasta dan pendanaan
investasi; menyediakan pembiayaan modal kerja untuk usaha kecil dan pemilik usaha kecil; menyediakan pemrosesan
pembayaran seluler
nirsentuh melalui pedagang di lokasi ritel,
online, dan grosir; menyediakan rabat di perusahaan yang berpartisipasi dari orang lain melalui penggunaan kartu
keanggotaan; menyediakan skema biaya pemakaman prabayar; menyediakan uang tunai dan potongan harga lainnya untuk
penggunaan kartu kredit sebagai bagian dari program loyalitas pelanggan; menyewakan kantor, toko, properti untuk restoran,
flat (flats) dan apartemen; menyewakan ruang kerja bersama dengan fasilitas kantor seperti ruang rapat, ruang untuk
customer service; menyiapkan dan mengatur dokumen penutupan pinjaman; modal ventura dan investasi utang; nasihat
keuangan di bidang waralaba; obligasi jaminan, penjualan komersial, dan pertukaran serta dana investasi (investment trusts);
organisasi koleksi amal; organisasi pengumpulan moneter; otentikasi transaksi pembayaran, yaitu
menyediakan transaksi komersial yang aman
dan opsi pembayaran serta layanan
penyelesaian hutang; pembagian ekuitas real estat; pembagian ekuitas real estat, yaitu, mengelola dan mengatur untuk
kepemilikan dan kepemilikan bersama atas real estat; pembayaran dan layanan kredit; pembebasan lahan untuk orang lain;
pembelian dan penjualan bangunan; pembelian dan penjualan tanah; pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual
atau manajemen mata uang virtual elektronik; pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual atau perantara
pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual; pembentukan kepercayaan; pemberian dan penjaminan garansi serta
perpanjangan kontrak garansi; pemberian informasi di bidang real estat dengan cara menghubungkan suatu website ke
website lain yang menampilkan informasi real estat; pemberian informasi keuangan tentang saham; pemberian informasi
mengenai jasa pemerosesan pembayaran pajak; pemberian informasi mengenai jumlah penggunaan kartu kredit; pemberian
informasi mengenai penerbitan dan pembelian cek perjalanan; pemberian informasi mengenai peringkat kredit korporasi;
pembiayaan akuisisi; pembiayaan dan pendanaan fasilitas pembangkit energi; pembiayaan dan pengadaan pembiayaan;
pembiayaan ekuitas; pembiayaan ekuitas publik; pembiayaan ekuitas publik dan swasta; pembiayaan ekuitas swasta;
pembiayaan jaminan; pembiayaan mobil; pembiayaan multiguna; pembiayaan pembebasan lahan; pembiayaan pembelian;
pembiayaan pembelian dan pinjaman kendaraan bermotor; pembiayaan pembelian konsumen; pembiayaan pembelian sewa;
pembiayaan penelitian medis; pembiayaan pengembangan produk; pembiayaan pengembangan properti; pembiayaan
pengembangan real estat; pembiayaan perusahaan; pembiayaan pinjaman; pembiayaan pinjaman dengan jaminan;
pembiayaan pinjaman rumah; pembiayaan pinjaman, pembiayaan real estat, investasi real estat; pembiayaan piutang usaha;
pembiayaan premi asuransi; pembiayaan proyek; pembiayaan proyek industri; pembiayaan proyek pembangunan;
pembiayaan proyek pengembangan real estat; pembiayaan real estat; pembiayaan sewa beli; pembiayaan sewa mobil;
pembiayaan sewa-beli; pembiayaan yang dijamin secara finansial; pemerosesan pembayaran via situs web internet;
pemrosesan elektronik dari kartu kredit, kartu debit, transfer dana elektronik, layanan kliring, cek elektronik, dan pembayaran
elektronik; pemrosesan elektronik dari klaim asuransi dan data pembayaran; pemrosesan elektronik data pembayaran
tagihan untuk pengguna internet dan jaringan
komunikasi; pemrosesan elektronik pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global; pemrosesan elektronik
pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan komputer dan komunikasi; pemrosesan elektronik transaksi kartu kredit melalui
jaringan komputer global; pemrosesan klaim asuransi; pemrosesan klaim reasuransi; pemrosesan pembayaran cek elektronik;
pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jasa dompet elektronik; pemrosesan
pembayaran kartu debit; pemrosesan pembayaran kartu kredit; pemrosesan pembayaran pajak; pemrosesan pembayaran
pajak fidusia; pemrosesan pembayaran tagihan elektronik; pemrosesan pembayaran valuta asing elektronik; pemrosesan
transaksi asuransi; pemrosesan transaksi debit elektronik; pemrosesan transaksi kartu debit; pemrosesan transaksi kartu
kredit; pemrosesan transaksi kartu kredit elektronik; pemrosesan transaksi kartu toko; pemrosesan transaksi keuangan;
pemrosesan transaksi keuangan secara daring melalui database komputer atau melalui jaringan informasi global atau melalui
telekomunikasi atau perangkat seluler atau pada titik penjualan; pemrosesan transaksi pembayaran; pemrosesan transaksi
pembayaran melalui Internet; pemrosesan transaksi rekening tabungan; pemrosesan transaksi transfer bank; pemrosesan
transaksi tunai; pemrosesan transaksi tunai elektronik; pemulihan dan penagihan kredit; pemulihan hutang dan layanan agen
penagihan; penagihan hutang dan layanan pemulihan; penagihan pembayaran untuk barang dan jasa; penagihan utang
elektronik; penanaman Modal; penanaman modal; penanaman modal dalam sekuritas dengan dana bersama para pemegang
saham; penanggung-jawaban keuangan untuk hiburan dan acara serta kegiatan perusahaan dan budaya; penawaran dan
pengelolaan anggota kartu kredit; penawaran efek; pencairan cek perjalanan; pendanaan penelitian di bidang produksi energi,
pembangkitan, penggunaan, konsumsi, dan efisiensi; penebusan/penukaran voucher belanja dan sertifikat hadiah; penelitian
ekuitas; penelitian ekuitas bisnis; penelitian keuangan; penelitian keuangan dan layanan informasi; penelitian keuangan di
bidang manajemen risiko; penelitian sejarah/riwayat properti riil; penerbitan  nilai tersimpan dalam kartu; penerbitan cek;
penerbitan cek bank; penerbitan cek perjalanan; penerbitan cek perjalanan dan surat kredit; penerbitan dan pembelian cek
perjalanan; penerbitan dan pemberian informasi mengenai kartu prabayar; penerbitan dan penebusan token nilai; penerbitan
dan pengelolaan mata uang virtual elektronik; penerbitan kartu bank; penerbitan kartu biaya; penerbitan kartu debit; penerbitan
kartu diskon loyalitas pelanggan; penerbitan kartu hadiah prabayar; penerbitan kartu kredit; penerbitan kartu kredit prabayar;
penerbitan kartu nilai tersimpan; penerbitan kartu nilai tersimpan prabayar; penerbitan kartu nilai tersimpan untuk digunakan
sebagai tiket perjalanan elektronik; penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar; penerbitan kartu panggilan
telekomunikasi prabayar, yaitu, kartu prabayar SIM; penerbitan kartu pembayaran; penerbitan kartu pembayaran elektronik
sehubungan dengan skema bonus dan hadiah; penerbitan kartu pembayaran elektronik sehubungan dengan skema loyalitas
pelanggan, skema insentif, skema bonus dan skema hadiah; penerbitan kartu pembayaran prabayar; penerbitan kartu
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prabayar dan token nilai; penerbitan kartu prabayar elektronik; penerbitan kode diskon loyalitas pelanggan; penerbitan kupon
loyalitas pelanggan; penerbitan letter of credit; penerbitan mata uang virtual elektronik; penerbitan mata uang virtual elektronik
prabayar; penerbitan mata uang virtual elektronik untuk permainan online; penerbitan nilai benda berharga; penerbitan nilai
benda berharga sebagai bagian dari skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; penerbitan obligasi; penerbitan pembayaran atas nilai benda; penerbitan
poin loyalitas pelanggan; penerbitan sekuritas yang didukung hipotek; penerbitan sertifikat hadiah yang kemudian dapat
ditebus dengan barang atau jasa; penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan; penerbitan token bernilai dalam
bentuk voucher hadiah; penerbitan token nilai; penerbitan token nilai dalam sifat perangko perdagangan; penerbitan token nilai
dalam sifat voucher restoran; penerbitan token nilai sebagai bagian dari skema keanggotaan pelanggan; penerbitan token nilai
sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; penerbitan voucher; penerbitan voucher belanja dan sertifikat hadiah; penerimaan
pembayaran tagihan; penerimaan sumbangan amal moneter; penerimaan sumbangan amal moneter untuk mendanai
penelitian medis; penerimaan uang kertas; penerimaan, pemprosesan, otentikasi, pengelolaan dan rekonsiliasi pembayaran
elektronik dan transaksi pembayaran elektronik; pengadaan hipotek untuk orang lain; pengadaan pinjaman; pengaturan dan
penyediaan keuangan bisnis; pengaturan penilaian klaim asuransi; pengaturan sewa untuk penyewaan harta kekayaan;
pengelolaan dan pengaturan kepemilikan bersama atas real estat; pengelolaan dana; pengelolaan dana ekuitas swasta;
pengelolaan dana investasi; pengelolaan dana investasi modal; pengelolaan dana luar negeri; pengelolaan dana pensiun;
pengelolaan dana untuk klien pribadi; pengelolaan efek yang terdaftar; pengelolaan gedung; pengelolaan investasi keuangan
untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari induk perusahaan; pengelolaan keuangan dana
pensiun; pengelolaan keuangan modal investasi; pengelolaan keuangan modal pengembangan; pengelolaan keuangan
pembayaran penggantian untuk orang lain; pengelolaan keuangan program beasiswa; pengelolaan keuangan program dan
layanan penggantian farmasi; pengelolaan keuangan program dan layanan penggantian pengobatan; pengelolaan keuangan
program pensiun karyawan; pengelolaan keuangan rekening pensiun; pengelolaan keuangan rekening tabungan; pengelolaan
keuangan rencana perawatan kesehatan pra-bayar; pengelolaan keuangan skema investasi kolektif; pengelolaan portofolio
efek yang dapat ditransfer; pengelolaan reksa dana; pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; pengelolaan tanah dan
rumah apartemen; pengelolaan uang pengguna atau mata uang virtual berkenaan dengan intermediasi atau keagenan jual
beli mata uang virtual; pengelolaan uang pengguna atau mata uang virtual berkenaan dengan intermediasi atau keagenan
pertukaran satu mata uang virtual dengan mata uang virtual lainnya; pengelolaan uang pengguna atau mata uang virtual
berkenaan dengan jual beli mata uang virtual; pengelolaan uang pengguna atau mata uang virtual berkenaan dengan
pertukaran satu mata uang virtual dengan mata uang virtual lainnya; pengembangan dan pengelolaan portofolio investasi;
penggalangan dana; penggalangan dana peringatan; penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk berlibur untuk
jangka waktu tertentu; penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; penghitungan koin
otomatis, penyortiran, dan layanan konversi; penghitungan, penyediaan dan pembaruan indeks dan sub-indeks sekuritas
keuangan untuk kepentingan pihak lain; pengiriman dana dengan menggunakan sarana elektronik; pengoperasian real estate,
yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; pengumpulan biaya lisensi atas nama penulis dan penerbit
dan membuat pembayaran ke pemilik hak cipta musik; pengumpulan dana amal; pengumpulan dana amal melalui acara
bowling; pengumpulan dana amal melalui acara golf; pengumpulan dana amal melalui acara hiburan; pengumpulan dana amal
melalui acara lari dan berjalan; pengumpulan dana amal melalui balapan sepeda statis; pengumpulan dana amal melalui
konser musik; pengumpulan dana amal melalui penjualan perangko amal; pengumpulan dana amal untuk pencegahan dan
pencegahan bencana; pengumpulan premi asuransi; pengumpulan sumbangan amal dan penggalangan dana amal, untuk
orang lain; pengumpulan sumbangan moneter untuk tujuan amal; pengutipan harga bursa efek; penilaian ad valorem real
estat; penilaian antik dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian asuransi; penilaian barang antik;
penilaian batu mulia; penilaian batu mulia dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian batu permata;
penilaian berlian; penilaian berlian, batu mulia dan logam mulia; penilaian cap; penilaian dan evaluasi real estat; penilaian dan
pengelolaan real estat; penilaian dan penilaian fiskal; penilaian dan valuasi real estat; penilaian fiskal; penilaian kekayaan
intelektual; penilaian kerugian asuransi; penilaian keuangan; penilaian keuangan aset kekayaan intelektual; penilaian
keuangan atas kredit perusahaan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian keuangan dalam
menanggapi panggilan untuk tender; penilaian keuangan kredit perusahaan; penilaian keuangan properti pribadi dan real
estat; penilaian keuangan, layanan penyesuaian dan penyelesaian yang berkaitan dengan klaim asuransi; penilaian klaim
asuransi; penilaian koleksi mata uang; penilaian kuda; penilaian logam mulia; penilaian mobil; penilaian mobil bekas; penilaian
numismatik; penilaian perhiasan; penilaian real estat; penilaian real estat dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; penilaian real estat untuk keperluan pajak; penilaian risiko keuangan; penilaian seni; penilaian seni dan evaluasi
barang antik; penilaian seni dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian tanah; penilaian tanah dan
bangunan pemukiman; penilaian untuk klaim asuransi properti pribadi; penilaian untuk klaim asuransi real estat; penilaian
untuk klaim asuransi yang berkaitan dengan properti pribadi; penilaian untuk klaim asuransi yang berkaitan dengan real estat;
penilaian, permintaan/pemeriksaan dan penelitian keuangan; peningkatan modal; peningkatan modal untuk akuisisi dan
merger bisnis; peningkatan modal untuk usaha patungan; penjaminan anuitas; penjaminan asuransi; penjaminan asuransi
bangunan; penjaminan asuransi di bidang asuransi kewajiban profesional; penjaminan asuransi gigi; penjaminan asuransi
jiwa; penjaminan asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan kerugian; penjaminan asuransi kebakaran; penjaminan asuransi
kebakaran laut; penjaminan asuransi kecelakaan; penjaminan asuransi kecelakaan industri; penjaminan asuransi kelautan;
penjaminan asuransi kendaraan bermotor; penjaminan asuransi kesehatan; penjaminan asuransi kewajiban umum;
penjaminan asuransi mobil; penjaminan asuransi non-jiwa; penjaminan asuransi pertanian; penjaminan asuransi properti;
penjaminan asuransi real estat; penjaminan asuransi rumah; penjaminan asuransi transportasi laut; penjaminan dan
administrasi asuransi perawatan kesehatan yang disediakan melalui jaringan komputer global; penjaminan kredit pembeli;
penjualan kredit; penukaran uang; penyedia bantuan riset mengenai jasa bimbingan keuangan; penyedia basis data komputer
elektronik online dengan fitur informasi sekuritas melalui jaringan komputer global; penyedia informasi berupa berita dan
ulasan, analisa dan laporan mengenai kinerja pasar dan harga obligasi daerah dan berita serta analisa mengenai uang kas
perusahaan dan kepatuhan perusahaan, berita serta analisa merger dan akuisisi, informasi kepemilikan korporasi, informasi
mengenai eksekutif korporasi dan keuangan, operasi pascadagang seperti proses dagang dan pembayaran (settlement),
alokasi, dan rekonsiliasi akun pada pasar sekuritas global; penyedia informasi keuangan mengenai obligasi; penyedia
informasi perdagangan sekuritas, yaitu klasifikasi sekuritas, broker, dealer, dan emiten; penyedia jasa urusan tanah dan
bangunan pemukiman; penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data keuangan; penyedia ruang rapat;
penyediaan bantuan keuangan untuk program dan pelayanan untuk pihak lain untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan,
kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; penyediaan daftar atau informasi nilai tukar; penyediaan daftar real estat
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yang memfasilitasi transaksi kondominium dan transaksi real estat lainnya; penyediaan dana investasi modal ventura;
penyediaan database informasi mengenai daftar real estat perumahan di berbagai lingkungan dan komunitas; penyediaan
garansi untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain, yaitu komputer, tablet, televisi, pemutar media, konsol video
game, kamera digital, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum pusat, pemanas air
panas, pelembab udara, penurun air, pelunak air, peralatan olahraga dan rekreasi, barang olahraga, halaman rumput dan
peralatan taman, peralatan listrik luar ruangan, perabot rumah tangga, cakram padat, perangkat lunak komputer, mainan dan
perhiasan; penyediaan garansi untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain, yaitu perangkat keamanan rumah, sistem
keamanan rumah, sistem otomasi rumah dan suku cadang untuk yang disebutkan di atas.; penyediaan informasi atas
perwalian kontrak berjangka panjang; penyediaan informasi mengenai agen untuk berlangganan obligasi; penyediaan
informasi mengenai agen untuk perantara agen yang mempercayakan dengan perdagangan dengan komisi dalam pasar
domestik sekuritas, indeks berjangka sekuritas dan opsi sekuritas; penyediaan informasi mengenai agen untuk perdagangan
berjangka komoditas; penyediaan informasi mengenai jasa perantara yang berkaitan dengan langganan atau penawaran
sekuritas; penyediaan informasi mengenai jasa yang berkaitan dengan surat kredit; penyediaan informasi mengenai
penawaran sekuritas; penyediaan informasi mengenai penerimaan deposit dan penerimaan deposit cicilan interval tetap;
penyediaan informasi mengenai penukaran uang; penyediaan informasi mengenai penyediaan informasi pasar saham;
penyediaan informasi mengenai penyimpanan barang berharga termasuk sekuritas dan logam mulia; penyediaan informasi
mengenai perantara sekuritas, indeks berjangka sekuritas, opsi sekuritas, dan kontrak berjangka sekuritas pasar asing;
penyediaan informasi mengenai perantara untuk likuidasi sekuritas; penyediaan informasi mengenai pertukaran pembayaran
dalam negeri; penyediaan informasi mengenai pinjaman dan diskon tagihan; penyediaan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan token nilai; penyediaan informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan
penjualan apartemen, kondominium, villa, dan kabin melalui portal website internet; penyediaan informasi, konsultasi dan
saran yang berkaitan dengan layanan  akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan pemukiman terkait dengan pusat data,
penyewaan ruang untuk pusat data, dan manajemen bangunan; penyediaan jasa-jasa untuk melakukan pembayaran
menggunakan kartu pra bayar melalui jaringan komunikasi global; penyediaan kredit modal kerja dan pinjaman dalam segala
jenis; penyediaan layanan pembayaran tanpa kontak elektronik; penyediaan layanan pembiayaan dan modal ventura untuk
perusahaan yang baru didirikan dan yang baru dirintis untuk perusahaan yang bergerak bidang teknologi dan informasi;
penyediaan layanan penggalangan dana amal dalam kaitannya dengan offsite karbon; penyediaan pinjaman oleh serikat
kredit; penyediaan semua layanan yang disebutkan di atas melalui sarana elektronik dan via Internet; penyediaan situs web
yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; penyelenggaraan penagihan
utang; penyelesaian pertukaran pembayaran domestic; penyelesaian transaksi keuangan untuk saham, obligasi, sekuritas dan
ekuitas untuk orang lain; penyesuaian klaim asuransi; penyesuaian klaim asuransi dan layanan penyelesaian; penyesuaian
klaim di bidang asuransi; penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa; penyewaan [leasing] kendaraan bermotor; penyewaan
apartemen; penyewaan apartemen, kondominium, villa, dan kabin beserta perabot dalam jangka pendek; penyewaan
apartemen, kondominium, villa, dan kabin yang menggunakan iklan berbayar per klik pada jaringan komputer global;
penyewaan atau rental bangunan; penyewaan dan pengelolaan residensial kondominium bagi pihak lain yang berlokasi di
dalam pengembangan hotel; penyewaan dispenser uang tunai; penyewaan flat; penyewaan gedung; penyewaan kantor;
penyewaan kantor, real estate dan apartemen; penyewaan kondominium perumahan yang terletak di dalam pengembangan
hotel; penyewaan mesin pemrosesan atau penghitungan uang kertas dan uang logam; penyewaan pabrik; penyewaan properti
komersial; penyewaan properti komersial, industri, ritel dan perumahan; penyewaan real properti; penyewaan ruang kantor;
penyewaan ruang pusat perbelanjaan; penyewaan ruang untuk berdagang; penyewaan tanah; penyewaan tempat untuk
berdagang makanan dan minuman; penyewaan tempat usaha; penyewaan toko yang bebas bea [real estate]; penyewaan unit
komersial di atas kapal pesiar; penyewaan unit perumahan di atas kapal pesiar; penyiapan laporan keuangan; penyimpanan
barang berharga termasuk surat berharga dan logam mulia [layanan brangkas]; peramalan keuangan; perantara asuransi
kendaraan bermotor; perantara hak emisi; perantara kredit karbon; perantara pembelian kredit; perantara penerbitan kartu
kredit; perantara perdagangan berjangka sekuritas pasar luar negeri; perantara untuk asuransi dan kredit; perantara untuk
sewa beli; perbankan; perbankan elektronik dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis; perbankan elektronik
melalui jaringan komputer global [Internet banking]; perbankan hipotek; perbankan hipotek, layanan pinjaman dan broker;
perbankan investasi; perbankan komersial; perbankan komersial on-line; perbankan melalui jaringan komunikasi global;
perbankan online dan jasa keuangan melalui jaringan komputer global; perbankan online dan jasa keuangan yang dapat
diakses melalui situs web atau aplikasi bergerak yang dapat diunduh; perbankan pedagang; perbankan rumah; perbankan
swasta; perdagangan berjangka; perdagangan efek berjangka pasar luar negeri; perdagangan ekuitas; perdagangan emas;
perdagangan instrumen keuangan, saham, opsi dan produk turunan lainnya secara online; perdagangan karbon dioksida dan
kredit emisi gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; perdagangan keuangan; perdagangan keuangan elektronik,
yaitu, perdagangan bidang aset digital (digitized assets); perdagangan kliring untuk komoditas, futures dan valuta asing;
perdagangan komoditas; perdagangan mata uang; perdagangan mata uang real-time online; perdagangan obligasi;
perdagangan opsi; perdagangan opsi online di pasar pertukaran opsi; perdagangan valuta asing; perencanaan dan
manajemen keuangan; perencanaan hipotek; perencanaan kepercayaan keuangan; perencanaan kepercayaan perkebunan;
perencanaan keuangan; perencanaan keuangan untuk masa pensiun; perencanaan perkebunan; periksa layanan jaminan
pembayaran; periksa layanan pemulihan; periksa layanan pencairan; periksa layanan verifikasi dan pencelupan; periksa
pemrosesan; periksa verifikasi; perkiraan biaya; perpanjangan kredit ritel; persiapan dan analisis laporan keuangan; persiapan
laporan asuransi; persiapan laporan keuangan dan asuransi; persiapan laporan keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan
proyek pembangunan; persiapan laporan keuangan yang berkaitan dengan proyek pembangunan; persiapan laporan kredit;
persiapan laporan peringkat kredit; persiapan laporan yang berkaitan dengan keuangan dan investasi; persiapan manajemen
properti riil (real property) dari laporan keuangan yang berkaitan dengan real estat; pertanyaan dan konsultasi kredit;
pertanyaan mengenai kredit; pertukaran mata uang asing; pertukaran mata uang dan saran; pertukaran mata uang virtual dan
mata uang sah berkenaan dengan bisnis pertukaran mata uang virtual dan pemberian informasi mengenai hal itu; pertukaran
mata uang virtual elektronik; pertukaran moneter; pertukaran satu mata uang virtual dengan mata uang virtual lainnya;
perwalian uang, sekuritas, klaim moneter, properti pribadi, tanah, hak atas tanah, hak atas permukaan bumi atau sewa atas
tanah; pialang asuransi kerugian dan pencurian; pialang asuransi mobil; pialang investasi; pialang investasi modal; pialang
komoditas; pialang kredit; pialang mata uang; pialang opsi sekuritas; pialang pabean; pialang real estat; pialang saham;
pialang saham, komoditas, dan futures; pialang sekuritas dan mata uang; pialang tanah dan bangunan pemukiman; pinjaman
[pembiayaan] dan diskon tagihan; pinjaman angsuran; pinjaman dengan bayaran angsuran; pinjaman dengan jaminan;
pinjaman ekuitas rumah; pinjaman hipotek; pinjaman komersial; pinjaman online; pinjaman sementara; pinjaman sewa-beli;
pinjaman tanpa jaminan dan dengan jaminan; pinjaman terhadap sekuritas; proses pembayaran elektronik yang dilakukan
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dengan kartu prabayar; refinancing hipotek; reksa dana; restrukturisasi hutang; restrukturisasi sewa real estat; riset dan
analisis investasi keuangan; saran investasi; saran investasi komoditas; saran investasi, konsultasi, manajemen, administrasi,
penelitian, perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; saran keuangan; saran keuangan di bidang
waralaba; saran keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan; saran keuangan yang berkaitan dengan perencanaan
pajak; saran keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pensiun; saran pinjaman; saran tentang penilaian fiskal; saran
yang berkaitan dengan investasi; sekuritisasi hipotek; setoran barang berharga; sewa guna tanah dan pemukiman; sewa jasa
pembiayaan; sewa pembiayaan; sewa real estat; sewa sekuritisasi; sewa tempat komersial; sewa, pialang, penyewaan dan
pengelolaan apartemen, kondominium, vila, dan kabin; sewa-beli bangunan; sewa-beli fasilitas komputer; sewa-beli kendaraan
darat; sewa-beli komputer; sewa-beli peralatan kantor; sewa-beli peralatan medis; sewa-beli peralatan perawatan kulit; sewa-
beli peralatan pertanian; sewa-beli peralatan telekomunikasi; sewa-beli robot yang dapat diprogram pengguna; sewa-beli
tanah; sewa-beli ternak; sewa-guna real estat; sponsor keuangan; sponsor keuangan acara budaya; sponsor keuangan acara
seni visual; sponsor keuangan acara teater; sponsor keuangan dan pendanaan film; sponsor keuangan dan pendanaan
program radio; sponsor keuangan dan pendanaan program televisi; sponsor keuangan kompetisi berkuda; sponsor keuangan
organisasi sosial, amal dan keagamaan; sponsor keuangan untuk acara dansa; sponsor keuangan untuk kegiatan hiburan;
sponsor keuangan untuk kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; sponsor keuangan untuk kegiatan olahraga; studi kelayakan
finansial; subrogasi asuransi; survei kuantitas; token dan mata uang virtual untuk digunakan dalam permainan video (sebagai
alat pembayaran); transaksi kartu kredit elektronik; transaksi keuangan; transaksi keuangan dan moneter; transaksi keuangan
online; transaksi keuangan yang terkait dengan kepemilikan real estat milik orang lain; transaksi mata uang; transaksi
menggunakan kartu kredit dan debit dan cek secara elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; transaksi moneter;
transaksi valuta asing; transfer dana elektronik; transfer dana elektronik dan layanan pembayaran; transfer dana elektronik
melalui jaringan telekomunikasi; transfer dana investasi dan layanan transaksi; transfer elektronik mata uang virtual; transfer
elektronik mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; transfer
pembayaran untuk pihak lain melalui internet; transfer uang secara elektronik; transmisi dana secara elektronik untuk pihak
lain; underwriting asuransi kecelakaan laut; underwriting asuransi kompensasi untuk produk yang dibeli; urusan keuangan;
urusan keuangan dan moneter; urusan keuangan dan moneter, yaitu, jasa informasi, manajemen dan analisa keuangan;
urusan keuangan, urusan moneter dan urusan real estat; urusan moneter; urusan moneter yang berkaitan dengan hubungan
berlangganan pihak ketiga (third party’s subscription) di dalam suatu platform aplikasi; urusan moneter, jasa agen pialang
saham, jasa pertukaran dan perdagangan mata uang; urusan perbankan, operasi bank dan kredit; urusan real estat; verifikasi
cek; verifikasi kredit melalui jaringan informasi komputer global===
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Nama Pemohon :

: Kapasan Kidul 5/10, Surabaya
WAHJU YULIANTO BASUKI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIGRIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, kuning, emas, merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kecap asin; Kecap manis; kecap; kecap [soy sauce]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 19:34:31
540   EtiketJID2021089674

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KI HADJAR DEWANTARA 19, KENTINGAN, Kecamatan JEBRES, Kota
Surakarta, Jawa Tengah, 57126

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUI-PT CARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING; HITAM; DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung,

penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan
jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior
dan eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil,
kain non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
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sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Toko barang-barang seni; administrasi program pertukaran budaya dan pendidikan;
audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan bisnis untuk seniman dan penampil; desain bahan iklan; desain
bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas;
desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; galeri seni
untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; iklan promosi produk dan
layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara
budaya lainnya; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa grosir untuk bahan seni; jasa grosir untuk
karya seni; jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan konsep,
pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan skema
keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; jasa
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 ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan
melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes,
mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan,
pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit
halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana,
kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen,
gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat
pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas
kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas
dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk
membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel,
kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat
dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas
surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku,
portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit,
ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu
roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi
payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas
pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan
dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat
dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam
untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium,
batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah
tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain
untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan
untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan
medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan,
penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air,
aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam
mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana
dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin
dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji,
hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan,
alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan,
bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis
atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film
dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi
cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah
kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus
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dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang,
pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan
makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah
dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat
pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen,
peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail, teko kopi bukan listrik, tas pendingin,
peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum, patung kecil, alas setrikaan, pot bunga,
botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang perlengkapan hadiah dan karya seni,
semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca, porselen atau terakota, wadah es,
perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung miniatur, tempat pencampur [bukan
listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail], mangkok, hiasan, keranjang piknik
yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali, sedotan yang dapat digunakan kembali,
botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan, wadah penyimpanan untuk keperluan
rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga atau
dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah yang diisolasi secara termal untuk
makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi, tusuk gigi, vas dan kendi, botol air,
kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring, tenda dan terpal, awning dari
bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam bentuk curah, bahan pelapis,
bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang, bahan tekstil berserat kasar dan
bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil, linen keperluan rumah tangga,
tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur; konsultasi bisnis strategi
konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain produk untuk memahami dan
memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel
dan grosir yang menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan
kronometrik, karya seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut
tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning
amber; layanan ritel untuk bahan seni; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang disediakan oleh galeri
seni; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang
menampilkan bahan seni; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan karya seni;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan karya seni; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko
ritel yang menampilkan bahan seni; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis
seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya seni;
mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan karya seni orang
lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan kepentingan 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 seniman yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau
iklan; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan
ruang budaya dan sosial lainnya; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik;
organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan
untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; skema keanggotaan, termasuk skema kartu
loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan konsep,
pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan; sponsor
promosi acara budaya; sponsor promosi pameran seni; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah
belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur,
perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu
atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi
malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-
kasur, cermin, meja, tempat payung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 19:37:32
540   EtiketDID2021089675

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
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BRIGHTME & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BRIGHTME Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : HITAM dan MERAH
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; Sediaan perawatan wajah; 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; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; 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 dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan
wajah tidak mengandung obat; serum rambut; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 19:39:28
540   EtiketJID2021089676

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The City Tower, level 12 - 1N. Jln. MH Thamrin No. 81 RT/RW 002/006 Kel.
menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310

PT. Aplikasi Multi Guna

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tokostartup
Merek Kata

566 Arti Bahasa : startup : Perusahaan Pemula
591 Uraian Warna : Hijau dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar

pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui internet; Layanan
pengembangan bisnis, seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan – layanan
perekrutan tenaga kerja; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula
(start-up) untuk bersaing mendapatkan modal awal untuk membiayai kegiatan bisnis; Penyediaan informasi komersial dari
basis data online; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi
dan kantor; jasa agen tenaga kerja dan pekerjaan; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa-jasa periklanan dan
pemasaran online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung
komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-
sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; layanan agen tenaga kerja; layanan iklan, pemasaran dan promosi;
layanan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier; layanan konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula;
layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan perekrutan tenaga kerja; manajemen bisnis, administrasi
bisnis, fungsi kantor; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; memberikan informasi ketenagakerjaan
melalui jaringan komputer global; mengorganisir dan melakukan bursa kerja; menyediakan informasi bisnis melalui sebuah
basis data yang dapat dicari dan melalui jaringan komputer global; menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia
dan perekrutan untuk orang lain; pengumpulan informasi kedalam database; sponsor promosi bisnis pemula===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 19:39:33
540   EtiketJ152021089677

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Meranti No. 212, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90233
ANGGUN EKAPUTRI RUSTIAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : CILANO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru, Putih, Biru muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dalam

bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Penjualan makanan dan minuman
secara online; jasa penjualan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 19:48:43
540   EtiketJID2021089679

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pancoran Timur VIII No.8B RT.008/RW.008, Kelurahan Pengadegan Kecamatan
Pancoran Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12770

Citranti Perwitasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Missarito
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Pink Tua, Oranye Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko kue; Toko kue online; Toko roti online; Toko yang menjual kue; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang,

brownis; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 19:53:45
540   EtiketJID2021089680

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KI HADJAR DEWANTARA 19, KENTINGAN, Kecamatan JEBRES, Kota
Surakarta, Jawa Tengah, 57126

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KERIS FEST ISI SURAKARTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING; COKELAT; DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus

hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga;
Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan
seni populer; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan
pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan,
Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pemberian informasi di bidang seni; Penyediaan majalah on-line di bidang travel,
makanan, fashion, seni, dan sastra; expo mengenai kesenian, kebudayaan,  dan pendidikan; informasi pendidikan; informasi
yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui
program televisi atau radio; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi seni; jasa komisi karya
seniman; jasa pameran seni; kegiatan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal
pesiar dan wisata; konsultasi pendidikan; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan
pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan
hiburan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan
disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; loka karya, seminar dan perkemahan dalam
bidang kesenian; melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan kegiatan budaya; melakukan kursus
pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan tur berpemandu untuk tujuan budaya atau
pendidikan; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; 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, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau
pendidikan; mengatur festival film; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; menyediakan fasilitas teater
seni pertunjukan; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni; organisasi acara pendidikan;
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organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan;
organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pertunjukan
pendidikan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan
budaya, acara dan kegiatan lainnya; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan lingkungan;
pendidikan, pengajaran dan pelatihan; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser
disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan
artistik; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan
budaya lainnya, acara dan aktifitas; penyebaran materi pendidikan; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan
untuk anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyelenggaraan festival film; penyelenggaraan forum
pendidikan secara langsung; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan seminar pendidikan; persewaan
karya seni; produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 19:56:28
540   EtiketDID2021089681

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Lodan dalam II C No. 9 RT.006 RW. 008 Kelurahan Ancol Kecamatan
Pademangan Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430

SITI ZAURAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Zaurah Cakies
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpia Kukus (Kue tradisional); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Cimi-Cimi (kue kering);

Kue Bolu Kukus; Kue kering (pastri); Kue kering Wina; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue-kue kering berbahan
dasar dari beras; Ladran (Kue Kering); Puding (makanan penutup); Puding dari telur, susu dan gula; Puding kering; Puding
pencuci mulut instan; Sediaan aromatik untuk kue kering; campuran puding instan; campuran puding pencuci mulut instan;
irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; kue basah; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue kering beku; kue kering
kastengel; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); makaroni [kue kering]; puding; puding beku; puding beras; puding
penutup; puding pisang; puding roti; sopapillas [kue kering goreng]; spiced cookies (kue kering); tepung dan sediaan terbuat
dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 19:56:59
540   EtiketDID2021089682

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Treasury Tower Lantai 21 Unit K, District 8 Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT DIGITAL FUTURE EXCHANGE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dipo Rangga Wishnu S.H
Jalan Ayub No 49 Kavling 5 Pejaten Barat   Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan  Dki
Jakarta  12510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Digital Futures Exchange
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, biru tua, biru muda, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan memverifikasi transaksi cryptocurrency di blockchain;

Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang
virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak
yang dapat diunduh dalam bentuk  platform perdagangan untuk berdagang, mengirim, menerima, menerima dan
mentransmisikan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya, dan pengelolaan
transaksi pertukaran; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dompet mata uang kripto;
perangkat lunak bagi pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk teknologi
blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak pertukaran cryptocurrency; perangkat lunak untuk digunakan dalam
memfasilitasi penggunaan blockchain atau buku besar elektronik terdistribusi untuk mengeksekusi dan mencatat transaksi
keuangan, yaitu, perdagangan keuangan yang dibuat dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat
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lunak untuk digunakan dalam pembayaran, pembelian, dan investasi menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran
keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang
kripto; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual; perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi
dari transmisi elektronik melalui jaringan komputer; perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan
sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk mengelola dan
memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital
(digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat
lunak untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan, mentransmisikan,
memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk pertukaran mata
uang kripto; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk
memfasilitasi perdagangan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya pada
platform perdagangan; perangkat lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam,
menyimpan, memantau, mengelola, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 20:05:15
540   EtiketDID2021089683

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Terate 4 no 18AB, RT: 002, RW: 03, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11250

Arvian Chandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: METAVERSE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===kacamata; kacamata dan kacamata hitam; kacamata fashion===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 20:06:57
540   EtiketJID2021089684

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Treasury Tower Lantai 21 Unit K, District 8 Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT DIGITAL FUTURE EXCHANGE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dipo Rangga Wishnu S.H
Jalan Ayub No 49 Kavling 5 Pejaten Barat   Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan  Dki
Jakarta  12510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Digital Futures Exchange
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, biru, biru muda, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan derivatif pada mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,

aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; dompet
mata uang digital dan layanan penyimpanan; informasi keuangan di bidang cryptocurrency; jasa keuangan, yaitu,
menyediakan pertukaran keuangan untuk perdagangan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa keuangan, yaitu,
menyediakan transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa pemeliharaan keuangan, yaitu,
mempertahankan kepemilikan mata uang, mata uang digital, cryptocurrency, token blockchain, dan aset digital lainnya, atau
kunci kriptografi atau sejenisnya yang mewakili aset tersebut, untuk orang lain untuk tujuan manajemen keuangan; jasa
penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token
blockchain, dan aset digital lainnya; konsultasi keuangan di bidang cryptocurrency; konsultasi keuangan di bidang mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto tokens) dan token utilitas; layanan informasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; layanan investasi
cryptocurrency; layanan mata uang digital; layanan pembayaran dompet elektronik terkait dengan mata uang digital; layanan
perdagangan mata uang digital; layanan pertukaran dan pemrosesan transaksi mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto dan pembayaran token utilitas untuk orang lain;
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manajemen aset cryptocurrency; manajemen/pengelolaan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto
token) dan layanan perdagangan token utilitas; memberikan informasi keuangan berdasarkan/sesuai permintaan (on-demand)
dan real-time tentang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; memberikan informasi keuangan dalam bentuk mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto
(crypto token) dan peringkat token utilitas; memberikan informasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pasar
token utilitas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 20:18:46
540   EtiketJID2021089685

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Treasury Tower Lantai 21 Unit K, District 8 Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT DIGITAL FUTURE EXCHANGE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dipo Rangga Wishnu S.H
Jalan Ayub No 49 Kavling 5 Pejaten Barat   Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan  Dki
Jakarta  12510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Digital Futures Exchange
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, biru, biru muda, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan verifikasi dan otentikasi identitas pengguna biometrik,

verifikasi identitas, otentikasi identitas, transaksi e-commerce, perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, sistem
perangkat lunak komputer online, sistem keamanan data elektronik, kriptografi, enkripsi, dekripsi, pengodean dokumen
identitas, otentikasi dan pelacakan produk dan dokumen, pemantauan dan perlindungan merek, perangkat keras dan lunak
pengenalan wajah, perangkat keras dan lunak otentikasi sidik jari, perangkat keras dan lunak pengenalan suara, ancaman
keamanan komputer, dan otentikasi data melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi);
Menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk memperdagangkan,
mengirim, menerima, menerima dan mengirimkan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset
digital lainnya, dan mengelola transaksi pertukaran; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token
kripto (crypto token) dan dompet token utilitas; 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 penyediaan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara on-line dalam bentuk platform perdagangan untuk perdagangan
cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset
digital lainnya; jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi,
kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; jasa platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan,
pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; layanan
komputer, yaitu, menciptakan/membuat lingkungan virtual online untuk penjualan dan pembelian mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; layanan konsultasi teknis yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola dengan aman konversi mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token
kripto (cryto token) dan aset token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengeluarkan/menerbitkan
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; menyediakan perangkat lunak untuk
membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain;
menyediakan perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas antar pihak; menyediakan
perangkat lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memonitor,
mengelola, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas
yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; menyediakan situs
web yang menampilkan informasi keuangan mengenai mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan
blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan pembayaran token utilitas; penyimpanan elektronik mata uang virtual,
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mata uang digital, dan cryptocurrency===
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk

papan selancar, dan tali papan selancar; Layanan ritel terkait dengan persediaan pendidikan; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: dekorasi interior dan eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil,
hiasan dinding dari tekstil, kain non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan
medis dan pemanasan), sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin
gorden, kait tirai, rol, pita gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai
bukan dari logam, gagang pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat
untuk gorden, penahan gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker,
cermin, karya seni dari logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik,
lilin, tempat lilin, tembikar, vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air
mancur, bunga kering untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis
permukaan, teras, tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias,
bak, patung dan patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur),
penahan vas, pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur),
payung, pandepo, kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan
tempat duduk, pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang
atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Toko barang-barang seni; administrasi program pertukaran budaya dan
pendidikan; audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan bisnis untuk seniman dan penampil; desain bahan iklan;
desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; iklan promosi
produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik,
dan acara budaya lainnya; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa grosir untuk bahan seni; jasa
grosir untuk karya seni; jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan
konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan skema
keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; jasa
manajemen bisnis di bidang pendidikan; 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 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
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untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk
bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis,
kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat
terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk
menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit
uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas,
kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api,
amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata
setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan
arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci,
medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan
kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk
alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan
kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk
seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-
huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan,
buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain
yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian,
arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat
tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon],
tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu
pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik
yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri,
zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta
lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak,
bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar
alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik
tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan
pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok,
sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan,
sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim,
pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut,
sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan
menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk
menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu,
sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil,
peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk membersihkan, kaca
belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas bir, mangkuk dan
piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat lilin dari logam
mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail, teko kopi bukan
listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum, patung kecil, alas
setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang perlengkapan
hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca, porselen atau
terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung miniatur, tempat
pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail], mangkok,
hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali, sedotan yang
dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan, wadah
penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal untuk
keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah yang
diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi, tusuk
gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring, tenda
dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam bentuk
curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang, bahan
tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil, linen
keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain produk untuk
memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; layanan grosir untuk perlengkapan pendidikan;
layanan grosir yang berkaitan dengan bahan seni; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan iklan
untuk mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah pendidikan; layanan ritel dan grosir yang menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia
dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan
dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau
setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber; layanan ritel untuk bahan seni; layanan ritel untuk karya seni;
layanan ritel untuk karya seni yang disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk persediaan pendidikan; layanan ritel yang
berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan
pendidikan; layanan toko grosir menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan
seni; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan
pendidikan; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan
toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang
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menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel online yang
menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis
seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; memelihara daftar memorabilia
olahraga dan karya seni; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan
kepentingan 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 seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mengatur dan
menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan
restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; negosiasi transaksi komersial
untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan;
perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep
media dan iklan; skema keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah
dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan,
pengaturan, promosi dan pengawasan; sponsor promosi acara budaya; sponsor promosi pameran seni; toko mebel, furniture,
perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai
manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan,
bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan,
pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat,
rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung===
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320

17/12/2021 20:24:35
540   EtiketDID2021089687

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Baru  RT.003/009, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13910

FARHAH KAMILAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pinkroulette
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Pink dan gradasi abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara

disemprot; Eksfoliator; Gel pelembab kulit; Gel pembersih kulit; Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Masker wajah
(kosmetik); Pelembab (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan
kulit; Scrub bibir; Tabir surya yang disemprot; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi;
eksfolian untuk kulit; foundation; gel kecantikan; gel kosmetik; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik];
kosmetik dalam bentuk krim; 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; krim kecantikan; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tangan, dan tubuh; krim malam; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim tabir surya;
krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion  untuk kulit; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; masker pembersihan; masker untuk membersihkan wajah; produk pemutih (kosmetik);
produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan wajah [kosmetik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 20:29:07
540   EtiketJID2021089688

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Naga Raya no.18A RT 005/03, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13440

Ricky FIrmansyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GHAZALIAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pendidikan secara online; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Pesantren (Jasa Pendidikan); akademi

[pendidikan]; coaching [pendidikan dan pelatihan]; konseling dan pelatihan karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; layanan
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pendidikan dan pelatihan; lembaga pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 20:32:55
540   EtiketDID2021089689

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Treasury Tower Lantai 21 Unit K, District 8 Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT DIGITAL FUTURE EXCHANGE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dipo Rangga Wishnu S.H
Jalan Ayub No 49 Kavling 5 Pejaten Barat   Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan  Dki
Jakarta  12510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DFX Digital Futures Exchange
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, biru, biru muda, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan memverifikasi transaksi cryptocurrency di blockchain;

Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang
virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak
yang dapat diunduh dalam bentuk  platform perdagangan untuk berdagang, mengirim, menerima, menerima dan
mentransmisikan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya, dan pengelolaan
transaksi pertukaran; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dompet mata uang kripto;
perangkat lunak bagi pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk teknologi
blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak pertukaran cryptocurrency; perangkat lunak untuk digunakan dalam
memfasilitasi penggunaan blockchain atau buku besar elektronik terdistribusi untuk mengeksekusi dan mencatat transaksi
keuangan, yaitu, perdagangan keuangan yang dibuat dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat
lunak untuk digunakan dalam pembayaran, pembelian, dan investasi menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran
keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang
kripto; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual; perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi
dari transmisi elektronik melalui jaringan komputer; perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan
sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk mengelola dan
memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital
(digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat
lunak untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan, mentransmisikan,
memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk pertukaran mata
uang kripto; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk
memfasilitasi perdagangan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya pada
platform perdagangan; perangkat lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam,
menyimpan, memantau, mengelola, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 20:34:03
540   EtiketDID2021089690

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Terate 4 no 18AB, RT: 002, RW: 03, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11250

Arvian Chandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Metaverse
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga;
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ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan
perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk
perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian
atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari;
payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau
aksesoris boneka; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet
perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 20:37:21
540   EtiketDID2021089691

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KI HADJAR DEWANTARA 19, KENTINGAN, Kecamatan JEBRES, Kota
Surakarta, Jawa Tengah, 57126

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BATAKULA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKELAT DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerabah; Kaca setengah jadi untuk digunakan dalam seni industri, laboratorium, medis, dan kimia; Panci gerabah (kaca)

tahan panas; Penopang pisau; barang pecah belah, porselen dan gerabah; blok pisau; gerabah; gerabah domestik dari
insulasi panas; kaca yang belum dikerjakan untuk digunakan dalam seni industri, laboratorium, medis, dan kimia; karya seni
dari porselen, gerabah atau gelas; karya seni dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; karya seni dari porselen,
terakota atau kaca; karya seni terra-cotta; karya seni yang terbuat dari china; karya seni yang terbuat dari kaca; karya seni
yang terbuat dari keramik; karya seni yang terbuat dari kristal; karya seni yang terbuat dari porselen; karya seni yang terbuat
dari tembikar; mobil model skala [ornamen] dari gerabah; model mobil miniatur [ornamen] dari gerabah; model skala
[ornamen] gerabah; ornamen dalam bentuk miniatur dari gerabah; patung desktop dari porselen, keramik, gerabah atau kaca;
patung gerabah; patung kristal, porselen, keramik, terra cotta, gerabah, gelas atau porselen; patung porselen, keramik,
gerabah, terra-cotta atau kaca; patung religi dari porselen, keramik, gerabah atau gelas; patung, patung dan karya seni dari
porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; patung-patung porselen, keramik, gerabah atau kaca; patung-patung
porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; plak dari porselen, keramik, gerabah atau kaca; salib dari porselen,
keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca, selain perhiasan; suribachi [mortir gerabah gaya Jepang]; toples gerabah untuk macet
dan jeli; ubin seni mosaik yang terbuat dari kaca dan keramik, bukan untuk bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 20:48:13
540   EtiketDID2021089693

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Perintis Kemerdekaan Komp Jati Residence Blok C7, Kota Medan, Sumatera
Utara, 20231

Charles

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CetakanKu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aplikasi yang menyediakan jasa percetakan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 20:51:34
540   EtiketDID2021089694

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pademangan 4 Gang 13 No. 10, Pademangan Timur, Jakarta Utara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410

Rus Chandra
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Millimala
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Cairan berbumbu untuk merendam makanan; Garam, bumbu, rempah-

rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari
tumbuhan yang diawetkan; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan
makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal
Balado; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Geprek; Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal
Matah; Sambal Roa; Sambal Terasi; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cabe tabur; Sambal cabe
tabur aneka rasa; Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal tabur; Sambal Gledek;
Saus untuk memasak [bumbu masak]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk cabai [bumbu]; bumbu;
bumbu cabai; bumbu dan bumbu; bumbu masak; bumbu olahan [bumbu]; bumbu umami; bumbu yang dioles; campuran
bumbu; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran bumbu untuk rebusan; campuran saus [bumbu]; cuka, saus
[bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; minyak cabai untuk digunakan
sebagai bumbu atau bumbu; pasta bawang putih [sambal]; pelapis berbumbu; sambal; sambal pedas; saus [bumbu]; saus
[yang dapat dimakan] [bumbu]; saus bumbu; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus pedas berbumbu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 20:53:10
540   EtiketJID2021089695

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Treasury Tower Lantai 21 Unit K, District 8 Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT DIGITAL FUTURE EXCHANGE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dipo Rangga Wishnu S.H
Jalan Ayub No 49 Kavling 5 Pejaten Barat   Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan  Dki
Jakarta  12510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DFX Digital Futures Exchange
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, biru, biru muda, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan derivatif pada mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,

aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; dompet
mata uang digital dan layanan penyimpanan; informasi keuangan di bidang cryptocurrency; jasa keuangan, yaitu,
menyediakan pertukaran keuangan untuk perdagangan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa keuangan, yaitu,
menyediakan transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa pemeliharaan keuangan, yaitu,
mempertahankan kepemilikan mata uang, mata uang digital, cryptocurrency, token blockchain, dan aset digital lainnya, atau
kunci kriptografi atau sejenisnya yang mewakili aset tersebut, untuk orang lain untuk tujuan manajemen keuangan; jasa
penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token
blockchain, dan aset digital lainnya; konsultasi keuangan di bidang cryptocurrency; konsultasi keuangan di bidang mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto tokens) dan token utilitas; layanan informasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; layanan investasi
cryptocurrency; layanan mata uang digital; layanan pembayaran dompet elektronik terkait dengan mata uang digital; layanan
perdagangan mata uang digital; layanan pertukaran dan pemrosesan transaksi mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto dan pembayaran token utilitas untuk orang lain;
manajemen aset cryptocurrency; manajemen/pengelolaan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto
token) dan layanan perdagangan token utilitas; memberikan informasi keuangan berdasarkan/sesuai permintaan (on-demand)
dan real-time tentang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; memberikan informasi keuangan dalam bentuk mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto
(crypto token) dan peringkat token utilitas; memberikan informasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pasar
token utilitas===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 20:58:03
540   EtiketDID2021089696

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PAUS / JL. LUMBA-LUMBA NO. 17 RT 002 RW 007, KELURAHAN
TANGKERANG BARAT, Kota Pekanbaru, Riau

FIRSTIANA SHAUMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Firsty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi,

bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Malam untuk kulit; Perona Pipi; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk
mata; Sediaan tata rias wajah; Semprotan pelembab wajah; Toner; 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 kulit; masker kecantikan; masker tubuh; masker wajah;
parfum; pemerah pipi; penyegar tubuh dengan cara disemprot; pewangi rambut; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik wajah; sediaan pelindung matahari kosmetik; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 20:59:16
540   EtiketJID2021089697

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Treasury Tower Lantai 21 Unit K, District 8 Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT DIGITAL FUTURE EXCHANGE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dipo Rangga Wishnu S.H
Jalan Ayub No 49 Kavling 5 Pejaten Barat   Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan  Dki
Jakarta  12510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DFX Digital Futures Exchange
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, biru, biru muda, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan verifikasi dan otentikasi identitas pengguna biometrik,

verifikasi identitas, otentikasi identitas, transaksi e-commerce, perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, sistem
perangkat lunak komputer online, sistem keamanan data elektronik, kriptografi, enkripsi, dekripsi, pengodean dokumen
identitas, otentikasi dan pelacakan produk dan dokumen, pemantauan dan perlindungan merek, perangkat keras dan lunak
pengenalan wajah, perangkat keras dan lunak otentikasi sidik jari, perangkat keras dan lunak pengenalan suara, ancaman
keamanan komputer, dan otentikasi data melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi);
Menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk memperdagangkan,
mengirim, menerima, menerima dan mengirimkan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset
digital lainnya, dan mengelola transaksi pertukaran; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token
kripto (crypto token) dan dompet token utilitas; 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 penyediaan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara on-line dalam bentuk platform perdagangan untuk perdagangan
cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset
digital lainnya; jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi,
kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; jasa platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan,
pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; layanan
komputer, yaitu, menciptakan/membuat lingkungan virtual online untuk penjualan dan pembelian mata uang digital, mata uang
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virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; layanan konsultasi teknis yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola dengan aman konversi mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token
kripto (cryto token) dan aset token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengeluarkan/menerbitkan
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; menyediakan perangkat lunak untuk
membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain;
menyediakan perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas antar pihak; menyediakan
perangkat lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memonitor,
mengelola, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas
yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; menyediakan situs
web yang menampilkan informasi keuangan mengenai mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan
blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan pembayaran token utilitas; penyimpanan elektronik mata uang virtual,
mata uang digital, dan cryptocurrency===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:03:53
540   EtiketJID2021089698

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Bintaro Permai Nomor 29, Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12330, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12330

PT QUINDO INDONESIA CEMERLANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QUINDO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===langganan siaran audio melalui jaringan komputer global; siaran audio; siaran audio dari kata yang diucapkan, musik,

konser dan program radio; siaran audio digital; siaran audio melalui Internet; siaran audio melalui Internet dan jaringan
komunikasi lainnya; siaran audio, video dan multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi siaran
audio dan video digital melalui jaringan komputer global===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:10:14
540   EtiketDID2021089700

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Pertanian Tengah Rt. 011 Rw. 02 No 10 Kelurahan Klender Kecamatan Duren
Sawit Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13470

Zubaidah Isnani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'Dinda
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon ikan; Abon ikan tongkol; abon ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:12:35
540   EtiketDID2021089701

Halaman 409 dari 668



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Treasury Tower Lantai 21 Unit K, District 8 Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT DIGITAL FUTURE EXCHANGE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dipo Rangga Wishnu S.H
Jalan Ayub No 49 Kavling 5 Pejaten Barat   Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan  Dki
Jakarta  12510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DFX Digital Futures Exchange
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, biru, biru muda, hijau, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan memverifikasi transaksi cryptocurrency di blockchain;

Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang
virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak
yang dapat diunduh dalam bentuk  platform perdagangan untuk berdagang, mengirim, menerima, menerima dan
mentransmisikan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya, dan pengelolaan
transaksi pertukaran; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dompet mata uang kripto;
perangkat lunak bagi pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk teknologi
blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak pertukaran cryptocurrency; perangkat lunak untuk digunakan dalam
memfasilitasi penggunaan blockchain atau buku besar elektronik terdistribusi untuk mengeksekusi dan mencatat transaksi
keuangan, yaitu, perdagangan keuangan yang dibuat dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat
lunak untuk digunakan dalam pembayaran, pembelian, dan investasi menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran
keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang
kripto; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual; perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi
dari transmisi elektronik melalui jaringan komputer; perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan
sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk mengelola dan
memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital
(digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat
lunak untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan, mentransmisikan,
memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk pertukaran mata
uang kripto; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk
memfasilitasi perdagangan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya pada
platform perdagangan; perangkat lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam,
menyimpan, memantau, mengelola, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:16:22
540   EtiketDID2021089702

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Treasury Tower Lantai 28C, SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-54, Kel.
Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Lumina Kaya Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Christina Martha S.H.
Prospera Globalindo Services, VOffice - The Prominence Office Tower Alam Sutera
28th Floor  Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 15, RT 003 / RW 006, Alam Sutera,
Panunggangan, Pinang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOKALKORNER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi telepon yang dapat

diunduh; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel
dan tanpa kabel; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis,
menghubungkan, dan mencari informasi lainnya; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi
web; Perangkat lunak untuk perdagangan melalui suatu jaringan komunikasi global; Sistem-sistem pengumpulan pembayaran
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tol secara elektronik; alat pembayaran elektronik dan terminal untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; alat untuk
memproses pembayaran elektronik; alat untuk memproses pembayaran secara elektronik; aplikasi perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi
seluler; aplikasi seluler yang dapat diunduh; aplikasi untuk pembayaran parkir; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang
dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; perangkat
keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat lunak;
perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; 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 seluler; perangkat lunak aplikasi untuk
smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler,
dapat diunduh; perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna
untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak e-commerce komputer
untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak
komputer; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan
keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata uang asing, layanan
perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; perangkat
lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat
lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik
dan perdagangan via selular; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memfasilitasi eniaga melalui teknologi
manajemen hubungan pelanggan CRM; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer,
firmware dan perangkat keras; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat
lunak untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit yang aman; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan
dari pihak lain; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak utilitas komputer,
dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh perangkat lunak komputer untuk
menyediakan analisis data bisnis; piranti keras dan piranti lunak komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening
pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan nirkabel; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat
lunak komputer, direkam atau diunduh; produk perangkat lunak komputer; program dan perangkat lunak komputer; program
komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer untuk perdagangan elektronik
mata uang virtual; program komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; program perangkat lunak komputer; terminal
pembayaran elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:17:51
540   EtiketJID2021089703

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Duren Jaya, Jln. Candi Mendut Raya, No.324 Bekasi Timur, Kota
Bekasi, Jawa Barat

PT. Skill Academy Indonesia, Hetty Astri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKILL ACADEMY INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning dan abu-abu tua
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan karakter dan kemampuan SDM; Jasa pelatihan;

Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah;
Menyelenggarakan seminar pelatihan; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan
Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; coaching [pendidikan
dan pelatihan]; layanan pelatihan kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi,
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management)
kondisi medis kronis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya
pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah;
mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan
skema pelatihan remaja; pelatihan bisnis; pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan hidup [pelatihan];
pelatihan kerja; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan budaya,
pendidikan dan pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:18:02
540   EtiketJID2021089704

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Treasury Tower Lantai 28C, SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-54, Kel.
Senayan, Kel. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Lumina Kaya Indonesia
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Christina Martha S.H.
Prospera Globalindo Services, VOffice - The Prominence Office Tower Alam Sutera
28th Floor  Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 15, RT 003 / RW 006, Alam Sutera,
Panunggangan, Pinang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOKALKORNER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa otorisasi pembayaran, verifikasi dan proses transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu dengan deposit uang (stored

value cards); Jasa pembayaran tagihan, transaksi elektronik kredit dan debit, transfer dana elektronik, pembayaran tunai,
penggantian uang tunai yang diberikan dengan kartu kredit dan kartu debit, transaksi tunai elektronik, jasa pemrosesan
pembayaran, jasa otentikasi dan verifikasi transaksi; Jasa penyediaan transaksi komersial yang aman; Jasa transaksi
keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan pembayaran menggunakan suatu alat bergerak pada
titik penjualan; Kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; Layanan
keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan
nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; Layanan pemrosesan
pembayaran, seperti kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran
layanan pemrosesan transaksi; Layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global; Layanan transaksi
pertukaran mata uang digital untuk yang setara dengan uang elektronik yang memiliki nilai tertentu dan dapat dipindahkan;
Memproses data terkait dengan transaksi yang menggunakan kartu dan transaksi pembayaran lainnya; Menyediakan gateway
pembayaran dengan akses ke portal situs web internet dan akses ke metode pembayaran, di bidang transaksi keuangan dan
pemrosesan pembayaran untuk pedagang; Transaksi pembayaran elektronik dengan memindai kode QR atau kode batang
(Barcode); broker online untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya;
jasa penyediaan transaksi keuangan yang aman; jasa transaksi keuangan online; jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan
transaksi komersial yang aman dan pilihan pembayaran; jasa-jasa kartu kredit dan kartu pembayaran serta jasa-jasa
pemrosesan transaksi pembayaran; jasa-jasa transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global;
jasa/layanan pedagang/penjual (merchant), yaitu, jasa/layanan pemrosesan transaksi pembayaran; jasa/layanan pemrosesan
transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu hadiah; jasa/layanan transaksi keuangan; layanan keuangan, yaitu, menyediakan,
memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dan transaksi
pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan keuangan, yaitu,
menyediakan, memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan keuangan, yaitu, pemrosesan pembayaran
mobile dan transaksi tanpa kontak langsung, dan transaksi pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor
melalui perangkat seluler; layanan pembayaran perdagangan elektronik; layanan pemrosesan transaksi keuangan,
khususnya, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jaringan komputer dan komunikasi; layanan transaksi mata
uang; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu menyediakan informasi keuangan online, menyediakan
informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik, perdagangan mata uang real-time online,
layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan komoditas keuangan, layanan pertukaran saham elektronik,
melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak ketiga, melakukan transaksi keuangan online, transfer dana
elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara elektronik, pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan
manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat berharga berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio,
jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi, perdagangan berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi
keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang
dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi keuangan, layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana
elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik, layanan transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi
keuangan online, menyediakan informasi keuangan dan asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi
global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana
untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait
bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat
diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk
loyalitas pelanggan; melakukan transaksi keuangan; melakukan transaksi keuangan secara online; melakukan transaksi
pembayaran tanpa uang tunai; mengatur transaksi keuangan; mengeluarkan dan menyediakan tanda terima untuk
pembayaran elektronik dan transaksi pembayaran; menyediakan informasi mengenai transaksi valuta asing; pemrosesan
elektronik transaksi kartu kredit melalui jaringan komputer global; pemrosesan transaksi asuransi; pemrosesan transaksi debit
elektronik; pemrosesan transaksi kartu debit; pemrosesan transaksi kartu kredit; pemrosesan transaksi kartu kredit elektronik;
pemrosesan transaksi keuangan; pemrosesan transaksi pembayaran; pemrosesan transaksi pembayaran melalui Internet;
pemrosesan transaksi rekening tabungan; pemrosesan transaksi transfer bank; pemrosesan transaksi tunai; pemrosesan
transaksi tunai elektronik; penerimaan, pemprosesan, otentikasi, pengelolaan dan rekonsiliasi pembayaran elektronik dan
transaksi pembayaran elektronik; transaksi kartu kredit elektronik; transaksi keuangan; transaksi keuangan dan moneter;
transaksi keuangan online; transaksi mata uang; transaksi menggunakan kartu kredit dan debit dan cek secara elektronik
semua melalui jaringan komunikasi global; transaksi moneter; transaksi valuta asing; transfer dana investasi dan layanan
transaksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:19:06
540   EtiketJID2021089705

730 Nama Pemohon : PT Lumina Kaya Indonesia
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Alamat Pemohon : Treasury Tower Lantai 28C, SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-54, Kel.
Senayan, Kel. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Christina Martha S.H.
Prospera Globalindo Services, VOffice - The Prominence Office Tower Alam Sutera
28th Floor  Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 15, RT 003 / RW 006, Alam Sutera,
Panunggangan, Pinang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOKALKORNER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan melalui media elektronik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir

yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas
kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; 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 grosir online; Jasa jual
beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; 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; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di
bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan
implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan
perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kopi dan
biji kopi; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan retail bubuk coklat,
kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau
secara langsung; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan dan
distributor alat-alat olahraga; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk
membeli barang; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa ritel dan
grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang
pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko dan jasa
toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko on-
line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa
segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko ritel dalam
bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup
kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup
kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Jasa yang menawarkan
untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan
aksesoris, tas, souvenir; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Layanan agen ekspor-impor
pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; 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 informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
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kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan penjualan ritel online;
Layanan penyedia informasi secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan
kartu kredit.; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat
lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel dan grosir untuk bagian,
perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat
pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik
atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko grosir yang
menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online menu
utama kopi; 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 yang menampilkan pakaian dan
aksesori terkait; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan
kegiatan transaksi penjualan barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik
melalui situs web secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui
situs web secara ritel online; Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian,
aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesori terkait; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk,
mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher
dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mengorganisir pameran, pameran dagang,
pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk
pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Order melalui online; Pengadaan, manajemen,
inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui
pengiriman); Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir
untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online
atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; 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,
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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 pakaian,; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas
kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan
teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet,
perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan
hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung  sehubungan dengan pakaian,
tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang
tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala
dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi
lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi
yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk
telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam
tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan
pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik
lainnya; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Perdagangan retail kamera, video kamera,
lensa, asesori fotografi/videografi.; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui program diskon dan insentif dimana poin
pembelian diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan
anggota yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet,
yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun
dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Pusat perbelanjaan yang menjual
peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Ritel online; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko jamu
(herbal); Toko makanan online; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko minuman online; Toko online
dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online di bidang
makanan dan minuman; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko ritel, katalog
pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barang-
barang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan
aksesoris terkait di atas; Toko roti online; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai
kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk
lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung,
tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung,
cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung
tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring,
kerai diluar ruangan; Toko yang menjual pakaian; belanja online; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik;
demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan
homeshopping; iklan online; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan secara
online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang disediakan secara online atau melalui Internet; jasa distributor grosir untuk
pakaian; jasa grosir untuk pakaian; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan menyediakan situs web pada jaringan komputer
global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan jasa, tempat, menentukan status dan memenuhi
permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan transaksi bisnis; jasa konsultasi perdagangan luar
negeri; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa menjual bersama-sama, untuk
mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang memungkinkan pelanggan untuk melihat
dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang dagangan secara umum dan toko grosir;
jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa
penjualan makanan  berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem berbasis
web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk,
mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar
produknya; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan secara online; jasa penyediaan
informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan
pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanani toko ritel untuk
menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman
berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin
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espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa promosi dan pemasaran secara
online; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan minuman ringan, minuman
energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan), minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale
jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air
tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman
beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana, parka,
petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan
pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki,
jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang
uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi,
bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot,
bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik,
sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju
hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan 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 berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-anak
sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan, penutup
lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan
dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa 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 berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain;
jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko serba ada retail secara
online; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk
kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan
rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal,
lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli
barang dan/atau jasa; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan
telekomunikasi untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa 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 distribusi grosir
untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk beras; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal; layanan
eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk
pakaian; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan grosir untuk
bahan makanan; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir
yang berkaitan dengan kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan
pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan teh; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan yang berkaitan dengan
pakaian; layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan manajemen
pameran dagang; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran online; layanan pemasaran
perdagangan; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan melalui
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pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan pemesanan online;
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 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 perdagangan elektronik; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; 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 butik pakaian; layanan ritel
disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel online; layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang berkaitan dengan
tas tangan; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk kopi  yang diproses; layanan ritel
untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian  luar;
layanan ritel untuk teh; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi;
layanan ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan
dengan teh; 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 bahan makanan; layanan toko grosir
menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan makanan laut; layanan toko grosir menampilkan makanan penutup;
layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional
Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko
grosir menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan
alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online
yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang
menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi;
layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup;
layanan toko grosir online yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko
grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang
menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir
online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir
online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko online yang
menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; 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 bahan
makanan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel
menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan 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 bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan
toko ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang
menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko
ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan suplemen
makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan toko ritel
untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan
telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer,
dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan
jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual
barang-barang dan/atau jasa-jasa; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online melalui situs
web; mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur dan melakukan pameran dagang;
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mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran pameran dagang; mengatur pameran dagang;
menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan fasilitas online
untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online;
menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan dan
mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan
komersial; organisasi pameran dagang; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis,
pertunjukan, dan pameran; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara
daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis
elektronik (e-commerce); penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan
seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil  melalui internet / online; penjualan
telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga,
sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan
masak, pakaian dalam dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut; penyebaran materi iklan secara online; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan
dengan e-commerce; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi perdagangan luar negeri;
penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat penjualan; penyediaan jasa penjualan eceran melalui
platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang
berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang
berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, tempat untuk membawa,  buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan pasar daring
(market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace)
untuk pembeli dan penjual; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; perdagangan barang;
perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan
informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan
online; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer,
jaringan informasi dan/atau internet; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko
online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko roti; toko-toko ritel,
pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang
terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan
penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos
dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-
produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus,
skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan,
gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik,
mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan
dan peralatan kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:20:04
540   EtiketJID2021089706

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Treasury Tower Lantai 21 Unit K, District 8 Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT DIGITAL FUTURE EXCHANGE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dipo Rangga Wishnu S.H
Jalan Ayub No 49 Kavling 5 Pejaten Barat   Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan  Dki
Jakarta  12510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DFX Digital Futures Exchange
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, biru, biru muda, hijau, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan derivatif pada mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,

aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; dompet
mata uang digital dan layanan penyimpanan; informasi keuangan di bidang cryptocurrency; jasa keuangan, yaitu,
menyediakan pertukaran keuangan untuk perdagangan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa keuangan, yaitu,
menyediakan transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa pemeliharaan keuangan, yaitu,
mempertahankan kepemilikan mata uang, mata uang digital, cryptocurrency, token blockchain, dan aset digital lainnya, atau
kunci kriptografi atau sejenisnya yang mewakili aset tersebut, untuk orang lain untuk tujuan manajemen keuangan; jasa
penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token
blockchain, dan aset digital lainnya; konsultasi keuangan di bidang cryptocurrency; konsultasi keuangan di bidang mata uang
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digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto tokens) dan token utilitas; layanan informasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; layanan investasi
cryptocurrency; layanan mata uang digital; layanan pembayaran dompet elektronik terkait dengan mata uang digital; layanan
perdagangan mata uang digital; layanan pertukaran dan pemrosesan transaksi mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto dan pembayaran token utilitas untuk orang lain;
manajemen aset cryptocurrency; manajemen/pengelolaan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto
token) dan layanan perdagangan token utilitas; memberikan informasi keuangan berdasarkan/sesuai permintaan (on-demand)
dan real-time tentang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; memberikan informasi keuangan dalam bentuk mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto
(crypto token) dan peringkat token utilitas; memberikan informasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pasar
token utilitas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:22:41
540   EtiketDID2021089707

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT LEMONILO INDONESIA SEHAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANAK INDONESIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makaroni/spageti; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Biskuit Gabin (Kue

tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Brownies Coklat; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam
Kalasan; Bumbu Ayam Panggang; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe ); Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai; Bumbu
Kebuli; Bumbu Sayur Asin Petis; Bumbu Soto Mie; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu
mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu-bumbu yang mengandung
monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Bumbu ayam goreng;
Bumbu ayam kecap; Bumbu kari singapura; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop ayam; Campuran-campuran untuk membuat kue;
Chocolate chip cookie; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Daun Mint Kering (bumbu); Ekstra herbal
(bumbu); Emping (kerupuk dari melinjo); Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Jus jahe
[minuman]; Kecap asin; Kecap manis; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Keju gembung [camilan jagung];
Kencur bubuk; Kopi bubuk; Kopi jahe; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue kering (pastri); Kue kering Wina; Kunyit*; Lada
hitam bubuk (bumbu); Lengkuas bubuk; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan berbentuk batangan yang
mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan batangan yang
mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar tepung;
Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung; Makanan yang dibuat
terutama dari nasi, pasta, atau mie; Mie; Mie Asia; Mie Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Korea; Mie
Tarempa; Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering
(organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang didinginkan; Mie yang
digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Minuman
beras kencur; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kopi
dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kunyit asam; 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); Muffins; Nasi Ayam
Goreng Kuning; Ngohiong (Bumbu); Panettone (roti manis); Pasta cabai dalam minyak; Produk untuk bumbu atau penyedap
bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk-produk kakao ; Rempeyek; Roti
bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti sayuran (vegan); Roti, kue pastry dan gula-gula; Sediaan rempah-rempah; Sediaan untuk
membuat saus kaldu; Teh hijau jepang; Teh latte; Tepung jagung; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung terbuat dari terigu,
canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; Trufel coklat;
Yogurt beku (es yang dapat dimakan); adonan panekuk; almond berlapis cokelat; batang energi berbasis sereal; bawang
merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu;
bihun; bihun [mie]; biji jintan [bumbu]; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji pala; biskuit; biskuit bawang;
biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit vegetarian; bola
keju gembung [camilan jagung]; brondong jagung; buah yang dilapisi cokelat; bubuk bawang putih; bubuk cabai [bumbu];
bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk coklat; bubuk kakao instan  ; bubuk ragi; bumbu kacang kedelai [penyedap]; bumbu
kari; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning;
bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam; bumbu rawon; bumbu sayur lodeh; camilan
jagung kembung rasa bumbu; camilan muesli; campuran adonan tempura; campuran adonan untuk okonomiyaki [pancake
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gurih Jepang]; campuran beku; campuran bumbu untuk rebusan; campuran custard; campuran kue; campuran makanan
ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran panekuk; campuran puding instan; campuran rempah-
rempah; campuran untuk membuat teh; cengkeh [rempah-rempah]; chow mein mie; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-
gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; coklat; coklat panas; cookie bebas gluten; cookie berlapis
cokelat; corn curls [camilan jagung kembung rasa rasa]; coulis buah [saus]; cuka; dressing untuk salad; es krim; esens untuk
bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; gandum, diproses; garam bawang putih; garam untuk memasak;
gochugaru [bubuk cabai merah]; gula aren; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; kapulaga [bumbu]; kayu manis
[rempah-rempah]; kayu manis tanah; kecap [soy sauce]; kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas; keripik [produk sereal];
keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik kacang (gula-gula); keripik permen untuk dipanggang; keripik
tortilla; kerupuk nasi; ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; ketumbar tanah; kismis berlapis cokelat; kue almond;
kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue bulan; kue coklat; kue millet; kue pastry; kue tar lemon; kue tar lezat; kue untuk
makanan ringan; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kunyit untuk makanan; kwetiau; lada; lomper [roti pipih berbasis
kentang]; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan
dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan
ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka
diekstrusi; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-
bijian; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan yang dipanggang; makaroni; makaroni dengan keju; mie ayam; mie
bebas gluten; mie beras; mie goreng; mie instan; mie kacang; mie kering; mie ramen; mie soba; mie somen; mie telur; mie
tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung larva serangga; mie, dimasak atau tidak dimasak; minuman
berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar teh; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman jus jahe menjadi teh
jahe; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman wedang jahe; misoa; orecchiette (pasta);
oregano, dikeringkan; pai; pala; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; pangsit udang; panna cotta (hidangan
penutup); pasta almond; pasta asam jawa; pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta sayur [saus]; pati singkong untuk keperluan
kuliner; pati ubi jalar untuk keperluan kuliner; pemanis rendah kalori; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; petits fours
[kue]; piadina [roti datar]; picarones [donat]; produk cokelat; produk sereal bebas gluten; produk-produk berbahan dasar
cokelat; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan taman diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; rempah-rempah
bubuk; rosemary, yang dikeringkan; roti bebas gluten; roti nasi; roti panggang; roti rendah garam; roti singkong [roti keju]; roti
soda; roti*; saus cabai; saus jamur; saus salad; saus steak; saus teriyaki; saus tiram [sambal]; sediaan minuman kopi; sereal
bar protein tinggi; sereal jagung; shortbread biskuit; shortcrust pastry (kue); snack bar berbasis granola; snack bar berbasis
muesli; spaghetti; sujebi [hidangan yang dimasak terdiri dari serpihan adonan dengan kaldu]; taco (Hidangan khas Mexico);
tapioka dan sagu; teh jeruk nipis; teh melati; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; tepung bebas gluten; tepung dan sediaan
yang terbuat dari sereal; tepung kacang; tepung kentang untuk makanan; tepung quinoa; tongkat kayu manis; tortilla; wafel;
wafer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:26:50
540   EtiketDID2021089708

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT LEMONILO INDONESIA SEHAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANAK INDONESIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air kaldu yang dipadatkan; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Hidangan yang dimasak berbahan dasar

sayuran, kentang, buah-buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Jeli; Jeli, selai, kolak (compotes); Kaldu pati ayam
yang dapat diminum; Keripik talas; Konsentrat kaldu; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan ringan
rumput laut goreng; Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang telah dikeringkan, atau kacang
kedelai; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Minuman
buah atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Minuman-minuman
berbahan dasar susu mengandung teh; Minyak argan; Sediaan bawang merah; Soto; Susu UHT; Susu dan produk susu,
termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi,
vitamin dan/atau mineral; Susu yang mengandung rasa; Tahu; Telur; air kaldu; bahan makanan siap saji yang terutama
terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau
dimasak; bahan pengganti susu; bawang goreng; bawang merah, diawetkan; bawang putih olahan; buah dan sayuran beku;
buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan yang
dimasak; buah-buahan, dikeringkan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran
makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari
kacang wasabi, kacang olahan, buah atau kismis kering; cold cuts (daging); daging, ikan, unggas dan binatang buruan;
ekstrak daging; ekstrak rumput laut untuk makanan; fondue (keju melted) berbahan dasar minyak; gelatin; ghee (minyak
samin); jamur, diawetkan; jamur, diolah; jamur, kering; jus daging; kacang diberi bumbu; kacang mede, diolah; kacang, diolah;
kaldu; kaldu ayam; keju; kelp (rumput laut), diolahan; kentang tumbuk instan; keripik apel; keripik buah; keripik ikan; keripik
kedelai; keripik kentang; keripik kumara (kentang manis); keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik udang;
konnyaku (jeli yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui); kuaci; lemak kelapa; lemak yang bisa
dimakan; makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan
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utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan berbahan dasar buah probiotik kering; makanan ringan berbahan
dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik;
makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan
keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan manisan buah;
makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran
atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan
ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-
kacangan dan olesan, saus, keju; minuman berbahan dasar susu beras; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba,
pearl, jelly; minyak almond; minyak dan lemak untuk makanan; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan
persiapan makanan; minyak kelapa untuk makanan; minyak nabati; persediaan daging sapi; produk susu; saus buah; sayuran,
dikeringkan; sayuran, dimasak; sediaan Ikan; selai; sup; susu bubuk*; susu kacang; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu
bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu, keju, mentega,
yoghurt, dan produk susu lainnya; tempe [kedelai fermentasi]; yogurt tanpa lemak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:27:41
540   EtiketJID2021089709

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CENTRO METRO BROADWAY, JL. PANTAI INDAH UTARA 2 NO.6, RT 003 RW
007, KELURAHAN KAPUK MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

PT. WHISTERIA KOSMETIK INDONESIA

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, PUTIH dan HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan penjualan ritel online; administrasi franchise (waralaba); jasa penjualan secara

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:28:53
540   EtiketDID2021089710

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ikan Belanak No. 23 LK I, RT/RW. 002/000, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan
Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung

Wongso Yudi Dharma

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 :

: BIOMAZO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Abu-Abu, Coklat, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Formula obat herbal; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Minuman untuk kesehatan; Obat

herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat-obatan
(dalam bentuk jamu); Obat-obatan tradisional; Ramuan herbal tradisional; ekstrak herbal obat; jamu tradisional; obat herbal;
obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; suplemen dan sediaan herbal; suplemen herbal; suplemen
makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:32:08
540   EtiketDID2021089711

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tongkol Raya BA No. 1, Rt. 006 - Rw. 013, Kel. Sukatani, Kec. Tapos, Kota
Depok, Jawa Barat

ATIRA ALIFIA SETIAWAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TUTURBHUMI + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange, biru,
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi bubuk; kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:35:13
540   EtiketJID2021089712

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tongkol Raya BA No. 1, Rt. 006 - Rw. 013, Kel. Sukatani, Kec. Tapos, Kota
Depok, Jawa Barat

ATIRA ALIFIA SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TUTURBHUMI + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kedai kopi; kafe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:36:01
540   EtiketDID2021089713

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulokambing II No. 20, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara,
Kecamatan Cakung, , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13930

PT Mahakam Beta Farma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DETRI 1000
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan untuk manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:36:08
540   EtiketJID2021089714

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Treasury Tower Lantai 21 Unit K, District 8 Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT DIGITAL FUTURE EXCHANGE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dipo Rangga Wishnu S.H
Jalan Ayub No 49 Kavling 5 Pejaten Barat   Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan  Dki
Jakarta  12510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DFX Digital Futures Exchange
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, biru, biru muda, hijau, hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan verifikasi dan otentikasi identitas pengguna biometrik,

verifikasi identitas, otentikasi identitas, transaksi e-commerce, perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, sistem
perangkat lunak komputer online, sistem keamanan data elektronik, kriptografi, enkripsi, dekripsi, pengodean dokumen
identitas, otentikasi dan pelacakan produk dan dokumen, pemantauan dan perlindungan merek, perangkat keras dan lunak
pengenalan wajah, perangkat keras dan lunak otentikasi sidik jari, perangkat keras dan lunak pengenalan suara, ancaman
keamanan komputer, dan otentikasi data melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi);
Menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk memperdagangkan,
mengirim, menerima, menerima dan mengirimkan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset
digital lainnya, dan mengelola transaksi pertukaran; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token
kripto (crypto token) dan dompet token utilitas; 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 penyediaan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara on-line dalam bentuk platform perdagangan untuk perdagangan
cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset
digital lainnya; jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi,
kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; jasa platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan,
pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; layanan
komputer, yaitu, menciptakan/membuat lingkungan virtual online untuk penjualan dan pembelian mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; layanan konsultasi teknis yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola dengan aman konversi mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token
kripto (cryto token) dan aset token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengeluarkan/menerbitkan
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; menyediakan perangkat lunak untuk
membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain;
menyediakan perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas antar pihak; menyediakan
perangkat lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memonitor,
mengelola, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas
yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; menyediakan situs
web yang menampilkan informasi keuangan mengenai mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan
blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan pembayaran token utilitas; penyimpanan elektronik mata uang virtual,
mata uang digital, dan cryptocurrency===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:36:24
540   EtiketD152021089715

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Komp. Puri Kencana Sari Asri 8 Blok A No. 4 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea
Kota Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90245

Siti Radiah Lestari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIRAH BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, PUTIH dan EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion untuk tangan dan tubuh; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk perawatan kulit; body lotion untuk keperluan

kosmetik; kosmetik; kosmetik perawatan kulit; lotion kulit kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:37:24
540   EtiketDID2021089716
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ikan Belanak No. 23 LK I, RT/RW. 002/000, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan
Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung

Wongso Yudi Dharma

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 :

: HITOLIF
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Coklat, Kuning, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Formula obat herbal; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Minuman untuk kesehatan; Obat

herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat-obatan
(dalam bentuk jamu); Obat-obatan tradisional; Ramuan herbal tradisional; ekstrak herbal obat; jamu tradisional; obat herbal;
obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; suplemen dan sediaan herbal; suplemen herbal; suplemen
makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:38:55
540   EtiketDID2021089717

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Nouvelle Townhomes, Jalan Cempaka III nomor 22 Kav.21, Rt/Rw: 004/011, Kel.
Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Sarwendah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SS Shine
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah muda, abu-abu
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; Bulu mata rambut asli; Busa rambut; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esens rambut;
Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelembab kulit; Highlighter kulit (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; Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim
kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelurusan rambut; Krim rambut; Krim
untuk menggelapkan rambut; Kuku buatan; Lak rambut; Losion Pengelupasan Kulit; Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Losion tanpa obat untuk rambut; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan;
Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Parfum tubuh yang disemprotkan; Pelapis kuku; Pelembab kulit sensitif;
Pemerah kuku; Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Pewarna dan cat rambut; Produk kosmetik untuk perawatan kulit;
Produk penataan rambut; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat;
Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup,
seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan
alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku;
Sabun; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan,
larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan &
bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan
pelembab untuk kulit; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan pewarna kuku; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan
untuk menata rambut; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Serum
Peremajaan Kulit; Vitamin rambut; bahan pewarna rambut; balm rambut non-obat; bronzer kulit; busa pembersih kulit; cat
kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; colognes, parfum dan kosmetik; dasar bedak untuk kulit; deodoran
tubuh [wewangian]; esens perawatan kulit non-medis; gel kuku; gel-gel perawatan kulit; glitter kuku; kondisioner kuku;
kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut, losion rambut,
pewarna rambut; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk
merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk 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; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit
dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim pelurus rambut; krim pemutih
kulit; kuku palsu; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk
rambut; losion rambut; losion untuk rambut; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion
pembersih kulit; lotion perawatan penguatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion untuk
memperkuat kuku; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; mandi minyak untuk
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perawatan rambut; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih
badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; mousses menjadi alat bantu
penata rambut; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
overlay memahat kuku [kosmetik]; parfum; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pembersih kulit; pembilasan rambut [kondisioner sampo];
pemutih kuku; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pencerah kulit; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku;
penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penyegar kulit; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat
untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku palsu; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk
digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; pewangi
rambut; pewarna Rambut; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner;
produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk untuk perawatan kulit berbentuk
cairan; produk wewangian yaitu kolonye; sabun almond; sabun cair; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun kulit;
sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi,
busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung
obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk
mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi;
sabun wangi; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sampo dan
kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk rambut manusia; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan
tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan
kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan
tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk mengecat rambut;
sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk pembersihan,
perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan
rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; semprotan penata
rambut; semprotan rambut; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh
yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum rambut; shampoo kering; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; stiker kuku
jari kaki; toner kulit; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial,
kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:44:20
540   EtiketDID2021089718

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ikan Belanak No. 23 LK I, RT/RW. 002/000, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan
Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung

Wongso Yudi Dharma

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 :

: KARDIOLIV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Coklat, Kuning, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Formula obat herbal; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Minuman untuk kesehatan; Obat

herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat-obatan
(dalam bentuk jamu); Obat-obatan tradisional; Ramuan herbal tradisional; ekstrak herbal obat; jamu tradisional; obat herbal;
obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; suplemen dan sediaan herbal; suplemen herbal; suplemen
makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:53:07
540   EtiketDID2021089719

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pulokambing II No. 20, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara,
Kecamatan Cakung,, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13930

PT Mahakam Beta Farma
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DETRI 5000
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:53:12
540   EtiketDID2021089720

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ikan Belanak No. 23 LK I, RT/RW. 002/000, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan
Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung

Wongso Yudi Dharma

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 :

: KEMOLEAF
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Coklat, Kuning, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Formula obat herbal; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Minuman untuk kesehatan; Obat

herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat-obatan
(dalam bentuk jamu); Obat-obatan tradisional; Ramuan herbal tradisional; ekstrak herbal obat; jamu tradisional; obat herbal;
obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; suplemen dan sediaan herbal; suplemen herbal; suplemen
makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 21:59:59
540   EtiketDID2021089721

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ikan Belanak No. 23 LK I, RT/RW. 002/000, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan
Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung

Wongso Yudi Dharma

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 :

: KEMOLIF
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Coklat, Kuning, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Formula obat herbal; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Minuman untuk kesehatan; Obat

herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat-obatan
(dalam bentuk jamu); Obat-obatan tradisional; Ramuan herbal tradisional; ekstrak herbal obat; jamu tradisional; obat herbal;
obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; suplemen dan sediaan herbal; suplemen herbal; suplemen
makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 22:08:33
540   EtiketDID2021089722

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ikan Belanak No. 23 LK I, RT/RW. 002/000, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan
Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung

Wongso Yudi Dharma
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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 :

: MORICA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Formula obat herbal; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Minuman untuk kesehatan; Obat

herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat-obatan
(dalam bentuk jamu); Obat-obatan tradisional; Ramuan herbal tradisional; ekstrak herbal obat; jamu tradisional; obat herbal;
obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; suplemen dan sediaan herbal; suplemen herbal; suplemen
makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 22:08:40
540   EtiketDID2021089723

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Jono RT 002 RW 001  Ds. Jono, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61171
Is Sejati Wuni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLEONE SKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 22:16:34
540   EtiketDID2021089724

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ikan Belanak No. 23 LK I, RT/RW. 002/000, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan
Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung

Wongso Yudi Dharma

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 :

: NEOMORICA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Formula obat herbal; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Minuman untuk kesehatan; Obat

herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat-obatan
(dalam bentuk jamu); Obat-obatan tradisional; Ramuan herbal tradisional; ekstrak herbal obat; jamu tradisional; obat herbal;
obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; suplemen dan sediaan herbal; suplemen herbal; suplemen
makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 22:35:12
540   EtiketDID2021089725

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: THE CITY TOWER, LEVEL 12-1N, JL. M.H THAMRIN NOMOR 81, Kel. Menteng,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310

PT BERKAT TIGA SILALAHI

Halaman 427 dari 668



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZORI
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim untuk bercukur; Produk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan

tubuh; losion; parfum dan cologne; pasta gigi; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun mandi dalam
bentuk cair, padat atau gel; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 23:14:01
540   EtiketDID2021089727

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok E2-5, Kelapa Gading,
Jakarta Utara, 14240, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14240

PT. UWT Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Agung Rubian Nugrahadi, S.H., M.Hum.
Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22267 Kav. Commercial International School Lot 2 No.
8 BSD City, Lengkong Kulon, Pagedangan Kab. Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: uwt united water technologies
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru muda dan biru tua
511 Kelas Barang/Jasa : 37, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa instalasi, perbaikan dan pemeliharaan peralatan pemanas dan/atau pendingin air, peralatan penyaringan air, filter air,

filter air minum, peralatan pemurnian air, pendingin air, dispenser air, instalasi penyaringan air, instalasi pemurnian air, dan
peralatan pengolahan air; Layanan profesional dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan mesin pemurnian air reverse osmosis; Pemasangan dan perbaikan alat-alat irigasi; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan peralatan pasokan air; jasa konstruksi dan pemeliharaan yang berkaitan dengan irigasi air; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan konstruksi bangunan dan struktur lainnya; jasa pemasangan dan perbaikan untuk sistem irigasi; konstruksi
pipa; konsultasi konstruksi; layanan konsultasi di bidang konstruksi, perbaikan, restorasi, pemeliharaan dan pemasangan;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan mesin pemurnian air reverse osmosis;
layanan perbaikan untuk sistem irigasi; manajemen proyek konstruksi [pengawasan konstruksi]; memberikan informasi yang
berkaitan dengan jasa konstruksi, perbaikan, restorasi, pemeliharaan dan pemasangan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan pemadat limbah; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan penghancur limbah; pemasangan dan konstruksi saluran pipa;
pemasangan dan pemeliharaan sistem irigasi; pemasangan dan perbaikan perangkat irigasi; pemasangan sistem irigasi;
pemasangan utilitas di lokasi konstruksi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem saluran air limbah; pembangunan
sistem saluran air limbah; pembuangan limbah (pembersihan); pembuangan limbah menjadi layanan kebersihan [layanan
remediasi lingkungan]; perbaikan alat pemurni air; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan pemadat limbah dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan penghancur limbah;
perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan penghancur limbah dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan pemadatan limbah; perbaikan mesin pengolahan limbah industri===
===Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Filter untuk pemurnian air; Instalasi pemurnian air limbah untuk sistem
reklamasi dan penggunaan kembali; Pemurni air untuk keperluan komersial; Penyaring air limbah; Penyaring presisi untuk
pengolahan air; Peralatan dan instalasi untuk keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak,
mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan sistem untuk pengumpulan, penyimpanan, pengaliran air
permukaan dan pendistribusian air tersebut; Peralatan pemurnian dan pengolahan air limbah; alat desinfektan untuk air; alat
ionisasi udara atau alat ionisasi air; alat ionisasi untuk pengolahan air; alat pemurni air; alat pengatur untuk pengolahan air;
alat pengontrol tekanan (alat pengatur) untuk alat pengolahan air; alat untuk pengolahan air; aparat dan mesin pemurni air;
aparatus ionisasi untuk pengolahan air; aparatus untuk air industri pemurnian; filter air reverse osmosis; filter elektrostatis
untuk penyaringan air reverse osmosis; filter pengolahan air; filter pengolahan air reverse osmosis; filter untuk digunakan
dengan peralatan untuk pasokan air reverse osmosis; filter untuk mencegah impurities dalam air; filter untuk perangkat
pelepas air reverse osmosis; instalasi pemurni air; instalasi pemurnian air; instalasi pemurnian air limbah; instalasi pengolahan
air limbah; instalasi untuk penyaringan air reverse osmosis; kartrid-kartrid saringan (filter cartridges) untuk pemurni air;
kerangka-kerangka saringan (filter housings) untuk pemurni air; mesin pemurnian air; modul-modul membran untuk peralatan-
peralatan pemurni air industri; modul-modul membran untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah industri; pemurni air
untuk keperluan industri; pemurni air untuk keperluan rumah tangga; peralatan dan instalasi pemurnian air; peralatan dan
perkakas pengaturan untuk pipa air; peralatan untuk instalasi penyediaan air; peralatan untuk instalasi penyediaan air dengan
pengontrol aliran; peralatan-peralatan pembuatan air murni; peralatan-peralatan pembuatan air ultra murni; peralatan-
peralatan pemurni air untuk keperluan industri; peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air murni; peralatan-
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peralatan pengolahan air untuk pembuatan air ultra murni; peralatan/mesin pengolahan air; perlengkapan pengontrol polusi
air; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pemurni air; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan
pemurni air industri; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah; saringan-saringan (filters)
untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah industri; saringan-saringan pengklarifikasian (clarifying filters) untuk air
industri; sistem pengolahan air limbah modular terdiri dari pompa submersible penggerak hidrolik opsional; sterilisasi air;
tangki pemurnian air; tangki pengolahan air limbah; tangki penyimpanan air untuk pengolahan; tank pengolahan air limbah
untuk keperluan industri; unit pemurnian air; unit pemurnian air limbah; unit pemurnian air untuk memproduksi air minum; unit
pengolahan air;  alat sterilisasi air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/12/2021 23:24:21
540   EtiketDID2021089728

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cimi-Cumi No. 15 RT/RW. 002/000 Kel. Kangkung, Kec. Bumi Waras, Kota
Bandar Lampung, Prov. Lampung - 35224, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224

EKO SUTANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAP GUNUNG TUNGGAL + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Film plastik berperekat untuk tujuan pelindungan; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong

plastik putih susu laundry; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan;
Mika plastik untuk membungkus makanan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; Plastik seal
cup; Tas goodie dari kertas atau plastik; bungkus kado plastik; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan industri; film
plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; film plastik susut untuk pembungkus; kantong belanja dari
plastik; kantong 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
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk penghilang bau; kantong plastik untuk popok sekali
pakai; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sandwich plastik; karet gelang [keperluan
kantor]; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga]; kemasan kantong semen dari plastik;
lakban; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan (wrapping); stok
gulungan film plastik untuk kemasan; tas belanja dari plastik; tas pesta plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 00:02:49
540   EtiketDID2021089729

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Tenjolahang Dangur RT 002/RW 001, Kel/Desa Tenjolahang, Kecamatan Jiput,
Kabupaten Pandeglang, Banten, 42263

Oji Fahruroji

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DESA GO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DESA GO, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Emping (kerupuk dari melinjo)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 00:15:12
540   EtiketDID2021089730

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Sukaratu RT 001/RW 004, Kel/Desa Sukaratu, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten
Serang, Banten, 42175

Siti Julaeha
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MBOK JUHE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MBOK JUHE, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar tepung; makanan ringan berbahan dasar beras; rengginang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 00:47:11
540   EtiketDID2021089732

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Caringin Kurung RT 003/RW 003, Kel/Desa Sukasari, Kecamatan Kaduhejo,
Kabupaten Pandeglang, Banten, 42253

Subandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALLOVA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DEALLOVA, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki; sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 01:17:17
540   EtiketDID2021089733

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. KHI No 07, RT 002/RW 004, Kel/Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu,
Kabupaten Serang, Banten, 42161

Iddatul Fitriyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IEDFI'S
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IEDFI'S, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Putih, Biru, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===boneka (dolls); boneka (puppets); boneka mainan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 01:43:40
540   EtiketDID2021089734

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ks Tubun, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53132
Oktony Charles

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Baby Gold
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Baby Gold = Bayi Emas, Anak Emas, Emas Kecil
591 Uraian Warna : Warna emas, kuning emas, emas berkilau
511 Kelas Barang/Jasa : 14
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510 Uraian Barang/Jasa : ===emas, tidak ditempa atau ditempa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 01:58:23
540   EtiketJID2021089735

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Tegak Kali Baru RT 005/RW 004, Kel/Desa Balaraja, Kecamatan Balaraja,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15610

Ridwan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BSF BLACK STAR FAMILY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BSF BLACK STAR FAMILY, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan; Jasa toko; Toko parfum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 06:11:15
540   EtiketDID2021089737

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: taman merpati purijaya ac12 no 14. desa sukamantri. kec. pasar kemis, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15560

prastyoko

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DESTRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM,PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 06:42:31
540   EtiketDID2021089738

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Ngaliyan Permai Blok C/16, Kel Ngaliyan, Kec Ngaliyan, Kota Semarang,
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50181

Intan Andi Sartika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SENDOKIBU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cokelat dalam bentuk pralin; almond berlapis cokelat; almond berlapis gula; biskuit bebas gluten; camilan granola dengan

campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; cookie bebas gluten;
gula kurma; kacang berlapis cokelat; kacang dilapisi gula; kue almond; kue bebas gluten; kukis (kue kering); minuman cokelat;
pasta almond===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 07:59:21
540   EtiketDID2021089739

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TK.UMAR BARAT/ KERTAPURA IV/30, Kota Denpasar, Bali, 80119
MOCH SURYADI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SJ TRUSS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===atap baja ringan; kanal c baja ringan; rangka baja ringan kanal c; reng baja ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 08:09:32
540   EtiketJID2021089740

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Montreal YA.1/20/ Kota Wisata, RT/RW:001/015, Kelurahan Limusnunggal,
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16820

Valentina Yuliastuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kopine Kancaku
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat Tua, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar

makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa
Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa bar; Jasa kedai kopi; Jasa penyedia makanan Kebab;
Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan
minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman;
Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan
ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh;
Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai barbekyu; Kedai kopi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai yang menjual dan menyajikan
makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan kafe; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan menjemput
makanan; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan
minuman; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan reservasi untuk memesan
makanan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Memberikan informasi dan bertukar
informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Memberikan informasi,
termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi
dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk
tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Penyediaan makanan dan minuman
di kafe-kafe dan bar-bar; Pondok penyediaan makanan sate; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza
dan minuman; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan
makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan
minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; bar
dan layanan katering; bar kopi; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi makanan;
hidangan istimewa kampung (HIK); hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan
bar; 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 kafe; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa
konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penyediaan makanan
berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa penyiapan
makanan dan minuman; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran,
tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan
minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat
saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk
institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering
yang menyediakan makanan dan minuman; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat
penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak;
layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan
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khusus; layanan bar; layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan
sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan
bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan
bawa pulang makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel, bar dan
restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar; layanan informasi
restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan
restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran;
layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan kopi dan bar teh; layanan
kopi dan jus bar; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang;
layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan penyediaan
minuman yang bisa dibawa pulang; layanan persiapan makanan; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan
ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan
snack-bar dan kantin; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan
makanan; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan
dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan wine bar; layanan
yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; melayani makanan
dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah;
memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; memberikan informasi
tentang bartending; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan informasi tentang layanan restoran yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; 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; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan layanan bar; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara
olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan
layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan minuman; menyediakan 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 jasa katering; pengaturan untuk penyediaan
makanan; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di
restoran melalui Internet; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs
web; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; 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 ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu,
memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan
komputer dan jaringan informasi global; penyewaan air mancur minuman; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah
belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial
dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin
pengeluaran minuman; penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan unit untuk
mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persiapan dan penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan
penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu,
pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol
untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pusat makanan/jajan; reservasi akomodasi hotel dan makanan;
restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan restoran]; sediaan-sediaan makanan
dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung kopi; warung makan
tradisional; warung yang menyediakan bakso===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 08:19:02
540   EtiketDID2021089741

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Vila Nusa Indah 3 Blok KM.6/5 RT 008 RW 039, Bojong Kulur, Gunung Putri,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16969

Desti Relawati Praptiningrum

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hubba Skin
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodorant stick; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat,

tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Maskara; Masker Wajah; Masker pelembab
kulit; Pasta gigi dan obat kumur; Pemerah bibir; Pemutih ketiak; Perona Pipi; Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan
pribadi; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk
perawatan rambut; Sabun; Sabun kosmetik; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Tisu
penyerap untuk wajah; Toner; bedak mandi; bedak tubuh; bedak wajah; body lotion untuk keperluan kosmetik; cat kuku dan
penghapus cat kuku; deodoran; garam mandi; gel mandi; gel pemutihan gigi; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk
penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar
matahari; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan lotion penyamakan
sinar matahari; krim kuku; krim kulit; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; lapisan atas cat kuku;
lapisan dasar cat kuku; lipstik; losion; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk memperkuat
kuku; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up dasar bedak; masker
kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan
wajah tidak mengandung obat; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kasturi [wewangian]; minyak
mandi; minyak rambut; minyak wajah; minyak wangi; mousse perawatan kulit; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir;
pelembab kulit; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah,
badan, tangan dan kaki; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung matahari untuk bibir;
pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat;
pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemoles bibir;
pemutih selakangan; pena cat kuku; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pensil alis; perawatan
rambut dan sediaan pembersihan; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna lotion untuk rambut;
pomade rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun krim; sabun mandi; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau
gel; sabun non-obat; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit
dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutihan kulit; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat;
sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit
tanpa obat; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan rambut; sediaan
perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; serum wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 08:25:12
540   EtiketDID2021089742

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H.R. Rasuna Said Blok C No. 10, Jakarta Selatan 12920, Indonesia, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT BANK DANAMON INDONESIA TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D-BANK PRO + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, jingga, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aparatus transaksi keuangan elektronik; Aplikasi sistem informasi untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta

melakukan transaksi BBM; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan transaksi perbankan; Dompet elektronik yang dapat
digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Kartu elektronik dan identifikasi magnetik yang digunakan untuk layanan
pembayaran; Kartu pembayaran; Kartu pembayaran magnetik; Kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; Kartu pra-
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pembayaran yang dikodekan secara magnetis; Mesin pembayaran; Mesin untuk transaksi bank; Pembawa data magnetik pra-
rekam yang menampilkan informasi di bidang layanan perbankan dan finansial; Peralatan untuk memproses pembayaran
elektronik, yaitu
 Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan
menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi data; Perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan
digitalisasi informasi grafis audio dan video; Perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penyimpanan basis data untuk
kegiatan jual beli dan pembayaran; Perangkat keras untuk penyimpan data  untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran;
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; 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 dan keras
computer untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dan mencatat transfer dana ke dan dari orang lain
melalui perangkat komunikasi elektronik termasuk smartphone, tablet dan laptop; 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 memungkinkan transaksi
keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah keuangan dan transaksi
keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk
mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa
diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam transaksi dengan pengecer, pedagang, vendor, dan peer-to-peer melalui perangkat seluler, perangkat
komputer, dan kartu fisik yang digunakan untuk memproses pembayaran seluler; Perangkat lunak komputer untuk manajemen
keuangan; Perangkat lunak komputer untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk berkomunikasi secara langsung dengan ahli jasa keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas manajemen portofolio, semua
dalam bidang investasi dan keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat, mengunduh,
menggunakan bersama-sama, mengelola, dan menyimpan data akun, berita, riset, dan informasi dalam bidang investasi dan
keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan memverifikasi transaksi cryptocurrency di
blockchain; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan,
penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata
uang digital.; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan transfer data antara perangkat komunikasi bergerak; 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
informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; 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 lunak yang dapat diunduh dalam
bentuk  platform perdagangan untuk berdagang, mengirim, menerima, menerima dan mentransmisikan mata uang, mata uang
digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya, dan pengelolaan transaksi pertukaran; Perangkat yang
dapat dibaca mesin untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan
perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik
dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti
lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Peranti lunak untuk penyediaan layanan
perdagangan ekuitas, layanan crossing dan pertukaran sekuritas, metode otomatis untuk crossing perintah keuangan
(crossing financial orders), pertukaran keuangan dan crossing elektronik; Piranti lunak komputer e-commerce yang bisa
diunduh yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan
komunikasi global; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi
keuangan; Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan; Program permainan komputer untuk
mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); 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; Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Transponder-transponder
yaitu, terminal-terminal elektronik yang dipasang pada kendaraan untuk transaksi-transaksi komersial secara elektronik; alat
dan instrumen untuk mentransfer, menerima dan menyimpan suara, gambar dan data, baik dalam bentuk digital maupun
analog; alat pembayaran elektronik dan terminal untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; alat untuk memproses
pembayaran elektronik; alat untuk memproses pembayaran secara elektronik; aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran
elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat
digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; aplikasi pengaturan keuangan; aplikasi perangkat lunak untuk produk
perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS); aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat
komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan,
peminjaman dan pembayaran; kartu kredit dan kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu pembayaran
magnetik atau bersandi dan/atau kartu yang digunakan dengan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; kartu
pembayaran prabayar yang disandikan; kartu pembayaran prabayar, bank, kredit, debit, tunai dan identifikasi yang dikodekan
atau magnetik; kartu pembayaran yang dikodekan; kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu-kartu bersandi
dan magnetik untuk digunakan dalam pengiriman dana secara elektronik dan untuk transaksi-transaksi keuangan pada
umumnya; mesin elektronik untuk merekam operasi keuangan; mesin-mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia
transaksi dan alat pembayaran (electronic data capture); perangkat komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik
serta transaksi keuangan elektronik; perangkat lunak buku besar (ledger) yang didistribusikan untuk digunakan dalam
memproses transaksi keuangan; perangkat lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran
uang, transaksi saham, transaksi bursa, serta transaksi keuangan; 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 untuk digunakan dalam transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui
perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak
komputer untuk transfer lintas blok; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang
mata uang kripto, token blockchain dan aset digital lainnya, keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang
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efek, perbankan, dan manajemen kas; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan memvalidasi
transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan kontrak pintar berbasis blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengelola transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan ka; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk berhubungan
dengan pembayaran mobile; perangkat lunak komputer yang mampu mengakses akun saldo dan transaksi finansial
menggunakan media telepon pintar dan jaringan teknologi telekomunikasi; perangkat lunak komunikasi komputer untuk
memungkinkan pelanggan mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak komunikasi
komputer yang mengizinkan pelanggan untuk mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank.; perangkat
lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi yang aman; perangkat lunak untuk digunakan dalam memungkinkan
transfer dana secara elektronik ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk digunakan dalam pembayaran, pembelian, dan
investasi menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam
pengelolaan dan implementasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat
lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran keuangan;
perangkat lunak untuk digunakan dalam platform keuangan elektronik; perangkat lunak untuk layanan penggalangan dana
amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan; perangkat lunak untuk membuat akun dan memelihara dan mengelola
informasi tentang transaksi keuangan pada buku besar (ledgers) yang didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer;
perangkat lunak untuk membuat aset digital (digitized asset) terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk
digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat mata uang virtual terdesentralisasi dan
sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat token
digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat
lunak untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat
dan melacak transaksi.; perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit yang aman; perangkat lunak untuk
memfasilitasi transfer uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran tagihan, dan mentransfer
dana antar pihak; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari orang
lain; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain; perangkat lunak untuk memungkinkan
pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan
kontrak pintar blockchain, dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi)
dalam jaringan sosial; perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menghitung parameter terkait dengan transaksi
keuangan; perangkat lunak untuk mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat lunak untuk mengakses
jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran
dan pertukaran; perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat transaksi keuangan; perangkat lunak untuk
menyediakan pembuktian keaslian (autentikasi) pihak ke transaksi keuangan; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah
platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan
komputer; perangkat lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital
dan transaksi pertukaran; perangkat lunak untuk transaksi pembayaran; perangkat lunak untuk transfer dana elektronik;
perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas antar pihak; perangkat lunak yang dapat diunduh
dalam bentuk dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token
blockchain, dan aset digital lainnya; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses, layanan
keuangan berbasis blockchain; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik,
menyimpan, mengirim, menerima, menerima dan mentransmisikan mata uang digital dan fisik, dan mengelola pembayaran
mata uang digital dan fisik serta transaksi pertukaran; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen dana elektronik
dan menyediakan alat penganggaran, nasihat investasi dan wawasan keuangan mengenai manajemen keuangan; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transaksi komersial menggunakan alat elektronik melalui jaringan nirkabel,
jaringan komputer global dan alat telekomunikasi bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses
pembayaran elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi
pembayaran bergerak dan transaksi tanpa kontak dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat
bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran
yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik,
cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan
transfer uang secara elektronik antara para pengguna; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengizinkan pengguna
untuk melakukan transaksi perbankan elektronik, peminjaman, investasi dan penukaran keuangan melalui jaringan komputer
global; perangkat lunak yang dapat diunduh yang memberikan informasi untuk digunakan dalam kaitannya dengan uji tuntas
kenali pelanggan Anda, informasi mengenai kepatuhan regulasi jasa keuangan, dan penilaian resiko korporasi; perangkat
lunak yang dapat diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan
transaksi hutang; perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; perangkat lunak
yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; perangkat lunak, yaitu,
platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi dalam telepon seluler
terintegrasi, PDA, dan lingkungan berbasis web; perangkat pembaca yang untuk digunakan dalam otentikasi dan identifikasi
sarana pembayaran; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas transaksi finansial elektronik dan perdagangan elektronik;
piranti keras komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk digunakan dalam bisnis elektronik dan nirkabel dan
transaksi konsumen, yaitu piranti keras komputer, periferal, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran secara
elektronik dan nirkabel; piranti keras dan piranti lunak komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening
pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan nirkabel; piranti keras komputer, periferal komputer, dan
piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi tunai elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan
pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; piranti lunak dan piranti lunak yang tertanam yang digunakan
sehubungan dengan transfer data oleh sirkuit komunikasi di bidang komunikasi jaringan; platform perangkat lunak komputer
untuk manajemen keuangan; terminal pembayaran elektronik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 08:29:40
540   EtiketDID2021089743

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H.R. Rasuna Said Blok C No. 10, Jakarta Selatan 12920, Indonesia, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT BANK DANAMON INDONESIA TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D-BANK PRO + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, jingga, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gelang jam dan gelang; KEPINGAN PERUNGGU; PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG PERHIASAN);

chronometrical instruments; cincin perhiasan; gantungan kunci; gelang; gelang (perhiasan); gelang berlapis emas; gelang
berlapis perak; jam; jam alarm; kalung [perhiasan]; karya seni dari logam mulia; kotak jam dari logam mulia atau dilapisi
dengannya; kotak logam mulia; kotak perhiasan kecil dari logam mulia; logam mulia dan paduannya; medali; patung, patung
dan karya seni dari logam mulia; patung-patung logam mulia; penjepit dasi, bukan dari logam mulia; perhiasan; perhiasan topi;
perhiasan, batu mulia dan semi mulia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 08:39:17
540   EtiketDID2021089744

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H.R. Rasuna Said Blok C No. 10, Jakarta Selatan 12920, Indonesia, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT BANK DANAMON INDONESIA TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D-BANK PRO + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, jingga, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Map [alat tulis menulis]; alat tulis kantor; almanak; amplop; bahan

pembungkus kertas; bahan penjilid buku; bahan plastik untuk kemasan; baki file [keperluan kantor]; barang cetakan; brosur
cetak; buku; buku cek; buku giro; buku harian; buku kerja yang berisi latihan; buku kwitansi; buku tanda setoran; cap [stempel];
folder dokumen dalam bentuk dompet; formulir aplikasi giro; formulir aplikasi kegiatan devisa; formulir aplikasi kredit; formulir
aplikasi penukaran uang (money changer); formulir aplikasi transfer; formulir bisnis; formulir kosong; formulir yang dicetak
sebagian; formulir, dicetak; handuk muka dari kertas; jurnal perdagangan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kartu
kosong; kartu perdagangan olahraga; kartu perdagangan yang dikoleksi; kartu perdagangan, selain untuk permainan; kartu
tercetak; kartu-kartu; katalog; kertas kop surat; klip uang; kotak kemasan kardus; kotak pena dan pensil; kuas cat; majalah
berkala; materi pendidikan untuk tujuan pengajaran [kecuali peralatan]; mesin tik dan perkeperluanan kantor [kecuali furnitur];
papan iklan cetak dari karton; papan iklan cetak kertas; papan iklan kertas atau karton; papan iklan kertas atau karton cetak;
pelubang kertas [keperluan kantor]; pelubang kertas elektrik [keperluan kantor]; pena untuk menandai [alat tulis]; penajam
pensil; penghapus; penjepit kertas; pensil; perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; poster; potret; publikasi
tercetak; sampul [alat tulis]; sertifikat deposito; spanduk kertas; tanda untuk tujuan iklan dan display dari kardus; tatakan gelas
dari kertas; tempat pensil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 08:46:23
540   EtiketDID2021089745

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H.R. Rasuna Said Blok C No. 10, Jakarta Selatan 12920, Indonesia, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT BANK DANAMON INDONESIA TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : D-BANK PRO + Logo
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, jingga, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang pecah belah; Botol kaca (wadah); Gelas; Mangkok; Tutup gelas; barang pecah belah dari tanah; barang pecah

belah, porselen dan gerabah; botol; botol kaca; cangkir; cangkir kertas; gelas kertas atau plastik; gelas minuman; karya seni
yang terbuat dari porselen; kotak kaca dekoratif; kotak pendingin portabel, non-listrik; kotak-kotak kaca; kristal [gelas];
mangkuk kaca; model skala [ornamen] terakota; mug; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari terakota; patung kecil
(arca kecil) dari porselen; patung-patung porselen, terakota atau kaca; peralatan kosmetik; piring; tatakan gelas; teko;
tembikar; tempat lilin dari logam mulia; tempat lilin lilin; tempat sampah; toples===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 08:47:28
540   EtiketDID2021089746

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CIPINANG CEMPEDAK III NO. 7A  RT 010/003 CIPINANG CEMPEDAK
JATINEGARA JAKARTA TIMUR, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13340

A.MUNIEM JUNAID BAUZIER

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AL HARAMEEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM DAN GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===dukungan karpet utama; karpet area; karpet runner; penutup lantai pelindung; penutup lantai tekstil; sajadah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 08:53:19
540   EtiketDID2021089747

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H.R. Rasuna Said Blok C No. 10 Jakarta Selatan 12920, Indonesia, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT BANK DANAMON INDONESIA TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D-BANK PRO + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, jingga, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===barang-barang dari kulit yang tidak termasuk dalam kelas lain; dompet; kantong (sampul) kulit untuk pengepakan; kantong

kunci; kotak kulit; kotak kulit imitasi; kulit dan kulit binatang; kulit imitasi; payung matahari; payung tahan hujan; ransel; tas; tas
kantor; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kerja; tas kunci; tas pakaian untuk berpergian; tas plastik; tas tangan;
tongkat jalan; tongkat lipat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 09:00:01
540   EtiketDID2021089748

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H.R. Rasuna Said Blok C No. 10, Jakarta Selatan 12920, Indonesia, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT BANK DANAMON INDONESIA TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D-BANK PRO + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Kuning, jingga, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat Kepala; T-shirt; alas kaki; bandana; celana untuk dipakai; dasi; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; kaos kaki;

pakaian; sapu tangan [pakaian]; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 09:02:48
540   EtiketJID2021089749

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT Maju Boga Sejahtera

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

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

566 Arti Bahasa : Artinya TINGKATAN POHON YANG TUMBUH MULIA
591 Uraian Warna : Hijau, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntan perpajakan; Gerai penjualan makanan dan minuman; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing

perpajakan; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa penjualan makanan dan minuman khas
jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan
dan Minuman secara online; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Pajak; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu;
Penjualan makanan dan minuman secara online; Penyewaan ruang iklan di situs web; Riset dan analisis data bisnis; Toko
makanan online; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online di bidang makanan dan minuman;
Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; analisis biaya;
audit laporan keuangan; informasi pemasaran; jasa agen pemasaran; jasa penjualan makanan atau minuman yang
dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan
dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan
makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa program loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa strategi
pemasaran melalui media sosial; konsultasi pemasaran; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan
konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan manajemen hubungan pelanggan;
layanan ritel atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel untuk bahan makanan;
layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan produk
hortikultura; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel online yang menampilkan yogurt beku; layanan
toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian restoran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian
administrasi waralaba; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen usaha yang berhubungan dalam
mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; memberikan
bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk
tujuan promosi; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk
tujuan komersial atau iklan; pemasaran; pemasaran internet; pemasaran media sosial; pemasaran produk; penyebaran materi
iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyewaan ruang iklan; promosi penjualan (untuk orang lain);
publikasi naskah publisitas/iklan; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 09:05:06
540   EtiketJ222021089750

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Banjarsari RT.005/RW.012 Kel./Desa Sukoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, D.I.
Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55581

SALMAN ABDURRAHMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DA'IM
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eceran dan grosir toko roti; Toko kue; Toko kue online; Toko roti online; Toko yang menjual kue; layanan ritel disediakan

oleh toko roti; toko roti===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 09:05:29
540   EtiketJID2021089751

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H.R. Rasuna Said Blok C No. 10, Jakarta Selatan 12920, Indonesia, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT BANK DANAMON INDONESIA TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D-BANK PRO + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, jingga, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi dan manajemen usaha; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa periklanan online; Penyelenggaraan

pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan perdagangan; Perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan
presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; fungsi kantor; informasi bisnis; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk
media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa periklanan; konsultasi bisnis profesional; layanan pemasaran
promosi menggunakan media audiovisual; layanan telemarketing; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan
pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; menyusun data dalam database komputer; pemasaran promosi;
pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang
disimpan dalam database komputer; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis melalui Internet; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan
komersial atau iklan; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan
lainnya; transaksi komersial secara online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 09:05:53
540   EtiketDID2021089752

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sunter Paradise Tahap 1 Blok F 2 No. 6, Rt. 002/012, Sunter Agung, Tanjung Priok,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

KIMANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Siti Hanah S.E.,
S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H.  Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TDX ULTIMATE RACING PERFORMANCE TECHNOLOGY & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===As overan gigi untuk sepeda motor; As roda  untuk sepeda motor; As shock untuk kendaraan darat; As swing arm untuk

sepeda motor; BAGIAN REM UNTUK KENDARAAN; Ban dalam untuk kendaraan; Bodi sepeda motor; Cranket untuk sepeda
motor; Gear Ratchet Starter Untuk Kendaraan; Gear box untuk kendaraan darat; Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein);
Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kopling untuk kendaraan; Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem tromol; Karet
balstep Pijakan kaki kendaraan; Kickstands sepeda motor; Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Klem Stang
(bagian dari kendaraan); Kopling untuk sepeda motor; Kran bensin untuk kendaraan; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda
motor; Kunci kontak sepeda motor; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan
roda empat; Mimis Starter Untuk Kendaraan; Pedal stater sepeda motor; Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip);
Penyangga tanggan untuk kendaraan; Per Kick Untuk Kendaraan; Per untuk kampas rem kendaraan; Piringan disc; Sadel
untuk sepeda motor; Shock untuk sepeda motor; Sliders lengan ayun untuk sepeda motor; Standar tengah sepeda motor;
Stang (bagian dari kendaraan); Suspensi peredam kejut untuk kendaraan bermotor; Tiang rem belakang sepeda motor; Velg
Mobil dan Motor; Velg untuk roda kendaraan; alarm pencegah pencurian kendaraan; bagian rem untuk kendaraan; ban dalam;
ban dalam untuk ban kendaraan; ban dalam untuk roda kendaraan kehutanan; ban luar untuk kendaraan; ban untuk
kendaraan darat; banci bar untuk sepeda motor; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan pegangan untuk tangki
sepeda motor; baut pin raja; baut setang piston; bearing (untuk kendaraan darat); behel jok sepeda motor; behel motor; blok
rem untuk kendaraan; box bagasi kendaraan; cetakan sisi bodi kendaraan; crankcases untuk komponen kendaraan darat,
selain untuk mesin; engkol sepeda motor; foot step racing; frame sepeda motor; gantungan barang untuk motor; gantungan
lengkap; gas spontan; gear box otomatis untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; gearing untuk kendaraan
darat; grip tangki untuk sepeda motor; grip tape untuk setang sepeda motor; handle rem/kopling; hub untuk roda sepeda
motor; jalu stang; jari-jari roda sepeda motor; jok motor; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rem untuk sepeda motor;
kaca spion; kain penutup jok untuk kendaraan; kaki pedal mencakup untuk sepeda motor; kaliper rem untuk sepeda motor;
kampas rem untuk kendaraan; kampas rem untuk kendaraan darat; karet untuk rem kendaraan; kendaraan darat; klakson
peringatan untuk sepeda motor; kompartemen sarung tangan untuk kendaraan; kopling daya untuk kendaraan darat; kopling
poros untuk kendaraan darat; kopling rahang untuk kendaraan darat; kopling untuk kendaraan darat; lapisan kopling untuk
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kendaraan darat; lengan ayun sepeda motor; master rem kit; mekanisme kopling untuk kendaraan darat; mendorong kopling
poros untuk kendaraan darat; panel sisi bodi kendaraan; pedal rem [bagian sepeda motor]; pedal rem untuk kendaraan; pedal
rem untuk kendaraan darat; pedal rem untuk sepeda motor; pedal sepeda motor; pelek untuk roda sepeda motor; pelindung
baju untuk sepeda motor; pelindung body motor; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; peninggi stang; penutup jok (single
seater); penutup jok untuk kendaraan; penutup kunci kontak; penutup lampu motor; penutup sadel untuk sepeda motor;
penutup sistem kopling; penutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; peredam kejut untuk sepeda motor; pergeseran gigi
untuk kendaraan darat; persneliing untuk kendaraan darat; persneling untuk sepeda motor; pilar bodi atas kendaraan; plat
penyangga; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai penggerak sepeda motor; rantai roller untuk sepeda motor; rantai untuk
kendaraan darat; rem cakram untuk sepeda motor; roda gigi poros; roda gigi sepeda motor; sadel untuk sepeda atau sepeda
motor; sarung jok dipasang untuk kendaraan; sarung motor; sepeda motor; setang sepeda motor; setang untuk kendaraan
roda dua; setelan rantai; spakbor; spatbor [bagian-bagian kendaraan darat]; standar kendaraan; standar untuk kendaraan
darat; swing arm; tangki bahan bakar untuk kendaraan darat; tromol; tromol sepeda motor; tuas rem untuk sepeda motor; velg
jeruji; visor kaca depan [bagian-bagian kendaraan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 09:11:27
540   EtiketDID2021089753

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds. Sugihwaras RT 11 RW 03 No. 56 Candi Sidoarjo , Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur, 61271

Andi Muchamad Halim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cap Bola Bulan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, merah, kuning, Putih, dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===pembersih kamar mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 09:14:36
540   EtiketJID2021089754

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H.R. Rasuna Said Blok C No. 10, Jakarta Selatan 12920, Indonesia, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT BANK DANAMON INDONESIA TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D-BANK PRO + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, jingga, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perbankan mobile; Pialang saham; analisa keuangan; anjak piutang; informasi dan evaluasi keuangan; investasi dana;

jasa asuransi; jasa bank tabungan/simpanan; jasa brankas penyimpanan untuk barang berharga; jasa investasi; jasa
keuangan dan konsultasi yang berkaitan dengannya; jasa pemberian peminjaman dengan jaminan; jasa penilai tanah dan
bangunan properti; jasa perdagangan saham; jasa perdagangan saham dan obligasi; jasa pialang saham; jasa pialang saham
dan obligasi; jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; layanan agen anjak piutang; layanan aktuaria; layanan
asuransi kecelakaan; layanan biro kredit; layanan kartu kredit dan kartu debit; layanan keuangan; layanan keuangan yang
disediakan melalui Internet; layanan pembayaran elektronik yang melibatkan pemrosesan elektronik dan pengiriman data
pembayaran tagihan berikutnya; layanan pengiriman uang domestik; layanan pengiriman uang domestik disediakan secara
online; layanan penukaran mata uang; layanan perbankan mobile dan investasi; layanan perbankan yang berkaitan dengan
penerimaan pembayaran cicilan interval tetap; layanan pialang diskon; layanan pialang surat berharga diskon online;
memberikan informasi keuangan; memberikan informasi terkait pialang berjangka indeks efek; memberikan informasi terkait
pialang opsi sekuritas; pembiayaan piutang usaha; pembiayaan sewa beli; penanaman modal; penanaman modal dalam
sekuritas dengan dana bersama para pemegang saham; penerbitan token bernilai dalam bentuk voucher hadiah; pengelolaan
tanah dan bangunan pemukiman; penilaian fiskal; penilaian tanah dan bangunan pemukiman; penyedia jasa urusan tanah dan
bangunan pemukiman; penyewaan tempat usaha; perencanaan dan manajemen keuangan; pialang investasi; pialang
investasi modal; pialang saham, komoditas, dan futures; pialang tanah dan bangunan pemukiman; pinjaman angsuran; urusan
moneter===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 09:20:43
540   EtiketJID2021089755

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H.R. Rasuna Said Blok C No. 10, Jakarta Selatan 12920, Indonesia, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT BANK DANAMON INDONESIA TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D-BANK PRO + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, jingga, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain sistem informasi yang berkaitan dengan keuangan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang

menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Layanan perangkat lunak sebagai
layanan (SaaS) dengan fitur perangkat lunak yang menyediakan informasi keuangan dalam hal perdagangan, pertukaran
uang, penyelesaian dagang, informasi pasar keuangan, informasi yang akan digunakan dalam perdagangan dan perkiraan
komoditas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 09:22:04
540   EtiketD222021089756

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Taman Sutri Indah Blok C.7-8 RT.004/RW.001 Kel./Desa Sobo, Kec.
Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Jawa
Timur, 68418

SANET SABINTANG, BSN.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: sabin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari

pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Bulang-
Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Cimata (Pakaian Adat); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Flashes (pakaian);
Girdle sebagai pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kepala (pakaian); Ineun Mayok
(Pakaian Adat); Jaket garbadine [pakaian]; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaus pakaian; Manset
untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Oroba Si Oli (Pakaian Adat);
Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini;
Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo
Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian
Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian
anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam,
gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan
dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana,
celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus
kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan
lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk
kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak;
Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang
pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga;
Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian
pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian
tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian
untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga;
Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari
bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu,
atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater,
kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian,
yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang,
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jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita,
atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana
dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu,
pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga,
pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat
kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat
hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju
hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju,
gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja,
T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-
pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian);
Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus
pakaian; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung
tangan tenun (pakaian); Setelan pakaian main; Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Tali penyandang untuk
pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat); Topi dengan lidah
yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita
(pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); artikel pakaian
untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; baju kaos [pakaian]; baju rajut (pakaian); ban lengan [pakaian]; ban
pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando
menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah
payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang
pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices [pakaian
dalam]; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana
dalam [pakaian]; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana pakaian; celana panjang [pakaian
kantor]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang;
celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); dasi (pakaian); earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian];
gabardines [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran
[outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari
pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk
pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hanbok [pakaian tradisional Korea];
hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang
[pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang
[pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; jas [pakaian bisnis]; jas
[pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jumpsuits [pakaian]; kaftan
batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kantong untuk pakaian; kaus [pakaian]; kaus tanpa lengan,
pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian];
ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset mantel
parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kurta (pakaian); lapisan pakaian jadi; lapisan siap
pakai [bagian dari pakaian]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; manset
lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah musim dingin
[pakaian]; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket)
memancing; pakaian [pakaian]; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air
permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan
rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan
denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian
bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti
keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam
panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai;
pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita
(teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga;
pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit;
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pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf,
selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian
kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk
olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian
latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian
luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak;
pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian
luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian
mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian
pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengantin;
pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi;
pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut,
dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece;
pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian
ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai;
pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan
air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air;
pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal;
pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian
tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita;
pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk
jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian
untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk
skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian
wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam,
pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah,
sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana
yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track
suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang
menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap
keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki
dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan
pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki
panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan
[pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penyangga pakaian; rajutan [pakaian]; rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk
pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan
[pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk pakaian;
selendang [pakaian]; 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; set pendek [pakaian]; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift
[pakaian]; slip  pakaian dalam; sriwal (pakaian); tali bra [bagian dari pakaian]; tali untuk bra [bagian pakaian]; teddies [pakaian
dalam]; teddies pakaian dalam; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]; wimples (pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 09:22:42
540   EtiketDID2021089757

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BBS III Blok F2 No. 11, Kel. Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten,
42415

Leni Kusumawardani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKERRUE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BAKERRUE, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Cokelat, Kuning, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Roti pastry; kukis (kue kering); roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 09:24:32
540   EtiketDID2021089758

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Khatulistiwa, RT. 002/004, Kel. Siantan Tengah, Pontianak Utara, Pontianak ,
Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78242

KIMANTO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Siti Hanah S.E.,
S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H.  Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YMH oem & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aparatus alarm; KISI KISI AKI (ACCU); aki motor; alarm; baterai anoda; baterai elektrik; baterai untuk kendaraan; helm;

helm pelindung; helm pelindung untuk pengendara; jaket keselamatan; kacamata anti-silau; kacamata pelindung dari sinar
matahari; kacamata untuk pengendara sepeda motor; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; sarung
tangan pelindung; sarung tangan pelindung dari kecelakaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 09:31:50
540   EtiketDID2021089759

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pajajaran I Blok C9 No. 6, RT 001/RW 014, Kel. Sumur Pecung, Kecamatan
Serang, Kota Serang, Banten, 42118

Ladina Citra Annisa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEEROTI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : TEEROTI, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Roti pastry; kukis (kue kering); roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 12:00:05
540   EtiketDID2021089790

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1306, Oriental New World Center, No.118, East Zhongshan Road, Qiaoxi District,
Shijiazhuang, Hebei, 050000, China, 050000

HEBEI CBIES AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CBIES & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja kasar atau setengah dikerjakan; Pelat latun; Pipa baja; Pipa-pipa dari logam; barang-barang besi; baut logam;

lembaran baja; mur logam; ring sekrup dari logam; sekrup logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 12:18:07
540   EtiketDID2021089791

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1306, Oriental New World Center, No.118, East Zhongshan Road, Qiaoxi District,
Shijiazhuang, Hebei, 050000, China, 050000

HEBEI CBIES AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CBIES & Logo
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bodi mobil; Casis kendaraan; Rangka sepeda; Sepeda listrik; batang torsi untuk kendaraan; bogie untuk mobil kereta api;

kursi kendaraan; mobil; sasis mobil; sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 12:19:51
540   EtiketJID2021089792

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Citra II Blok K.1/3, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11830
ALEXANDER RONALD DENIRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BASED by Basil
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : 'BASED' artinya 'dasar'. 'by' artinya 'oleh' . 'Basil' adalah nama.
591 Uraian Warna : Hitam, kuning, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu,

melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa
periklanan dan manajemen; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; 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; perencanaan dan desain
periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 12:27:17
540   EtiketD222021089794

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Perum Telaga Sakinah Blok CD.20/6, RT.04, RW.10, Telagamurni, Cikarang Barat,
Bekasi, Jawa Barat , Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530

Muhamad Hasan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Zeida
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cologne bayi; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Krem Jerawat Non Medis;

Krim bernutrisi; Krim untuk pijat; Larutan pembersih muka; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion dan serum; Masker
Wajah; Minyak bayi; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit;
Pembersih make-up; Pembersih untuk mandi bayi; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan
rambut; Sabun; Sabun mandi, deodoran; Sabun penghilang bau badan; 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 wajah; Serum Peremajaan Kulit; Serum jerawat; Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum
untuk keperluan kosmetik; bedak bayi; bedak wajah; colognes, parfum dan kosmetik; deodoran untuk penggunaan pribadi;
deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eau de parfum; eau de toilette; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik tabir surya; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk
pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; krim; krim anti-bintik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik];
krim anti-kerut; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk wajah; krim creambath; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dingin; krim dingin untuk keperluan
kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
bernutrisi; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelurus rambut; krim pembersih kulit; krim
pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim
perawatan rambut; krim siang; krim tangan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; lipstik; lotion kecantikan;
lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; masker kecantikan wajah; minyak aromaterapi; minyak esensial; minyak esensial
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alami; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mawar; minyak pijat; minyak rambut; minyak wangi; pasta gigi; pasta gigi dan obat
kumur; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab wajah; pembersih kulit; pembersih
semprot; pembersih tangan; pembersih wajah; pembilas gigi; pembilasan rambut; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci
muka; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pewangi rambut; sabun
almond; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang
pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk
tangan, wajah dan tubuh; sabun kosmetik; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel;
sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sampo;
sampo untuk bayi; sediaan aromaterapi; sediaan pemutihan kulit; sediaan perawatan rambut; serum kecantikan; serum
pemutih (kosmetik); shampoo ketombe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 12:58:41
540   EtiketD102021089795

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ANYELIR DS. JANTI RT.03, RW.04, TULANGAN, SIDOARJO, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur

ACHMAD MUJAHIDIL FAID

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AZAM ARRAYYAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : HIJAU, ORANGE, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 12:59:49
540   EtiketJ222021089796

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Nitipuran RT.010/RW.000 Kel./Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D.I.
Yogyakarta, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55182

SYEFRIANDHI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: foca
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen informasi komersial (menyediakan informasi bisnis, seperti

pemasaran atau data demografis); Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan, promosi, publisitas
dan pemasaran; Informasi atau pertanyaan mengenai bisnis dan pemasaran; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan
dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail)  program
komputer, direkam; penjualan eceran (retail)  rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)
program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang dapat diunduh;
penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer multimedia
interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa
pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail)
perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa konsultasi
pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa pemasaran internet; Jasa periklanan
dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial,
mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa toko; Kampanye
pemasaran; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas pemasaran dan peluncuran produk baru; 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 iklan, pemasaran dan promosi di
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bidang jasa medis; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan
harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan,
pemasaran, dan promosi; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan
memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi,  khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan
model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan
pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama yang
mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, dan
tren dan tindakan pasar melalui situs web pelacakan; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan promosi penjualan
di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan
digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran, periklanan dan
promosi; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan pemasaran; Mempersiapkan rencana pemasaran; Mengatur dan
mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Pemasaran dan
periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan promosi barang dan jasa orang lain dengan cara
mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital; Pemasaran digital melalui poral internet berdasarkan data yang
dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produk-produk kemasan dan pengemasan; Pemasaran
digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemasaran melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan
analisis pasar melalui situs web internet; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; Penelitian
pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian perniagaan dan pemasaran madu; Pengadaan, manajemen,
inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui
pengiriman); Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung  sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas
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kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung
obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat
untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper,
tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar
yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam
telinga; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi,
manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan
administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan
organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian
bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial
atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi
statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan
dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau
perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan
akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi,  konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis
profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan
dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan
dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Perencanaan strategi
pemasaran; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk
tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi
jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam
kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik; Produksi rekaman video untuk tujuan pemasaran; Promosi, periklanan
dan pemasaran situs online; Saran manajemen pemasaran; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; analisis data pemasaran; analisis pemasaran; analisis pemasaran real estat; bantuan pemasaran; bisnis
pemasaran; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; evaluasi statistik
data pemasaran; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan pemasaran koperasi untuk
layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan, pemasaran dan konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan;
informasi pemasaran; jasa agen pemasaran; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa
evaluasi statistik data pemasaran; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan
pemasaran; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen
bisnis dan pemasaran; jasa pemasaran; jasa pemasaran di bidang kedokteran gigi; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa
pemasaran di bidang restoran; jasa pengaturan dan pengorganisasian promosi pemasaran untuk pihak lain; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa strategi
pemasaran melalui media sosial; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa pemasaran
melalui mesin penelusuran; jasa-jasa penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi;
jasa-jasa penyediaan media dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian
waktu dan ruang media untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan,
penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan
pemasaran online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung
komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-
sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; kegiatan
pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; konsultasi bisnis dan layanan
manajemen mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran;
konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis
strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain produk untuk memahami dan
memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan
produksi kampanye pemasaran untuk pihak lain; konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran,
produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi pemasaran; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di
bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi pemasaran langsung; konsultasi periklanan dan pemasaran;
konsultasi yang berkaitan dengan demografi untuk tujuan pemasaran; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan
bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan
pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran
bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan, pemasaran dan promosi;
layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan informasi bisnis di bidang analitik data
yang berkaitan dengan demografi pemasaran
dan pelacakan perilaku pembelian konsumen; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi dan konsultasi
pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran; layanan konsultasi di bidang
pemasaran; layanan konsultasi di bidang pemasaran Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan
konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan manajemen bisnis mengenai
kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan rencana
komunikasi; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran dan riset pasar; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan
pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran untuk orang
lain; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk
bisnis dan individu; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang
periklanan dan pemasaran; melakukan penelitian dan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran; melakukan studi
pemasaran dan analisis pasar; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi
pemasaran; memberikan arahan pemasaran untuk industri real estat; memberikan informasi bisnis dan pemasaran;
memberikan informasi di bidang pemasaran; memberikan informasi pemasaran bisnis; memberikan informasi pemasaran
melalui situs web; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan saran di bidang manajemen bisnis
dan pemasaran; memberikan saran yang berkaitan dengan pemasaran produk kimia; mengatur dan melakukan acara
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pemasaran; mengatur dan melakukan acara promosi dan pemasaran; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan
waralaba; menyusun dan menganalisis informasi dan data pelanggan di bidang pemasaran yaitu data manajemen hubungan
pelanggan CRM; pelaksana studi pemasaran; pemasaran; pemasaran acara; pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang
kosong; pemasaran basis data; pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pemasaran di bidang jasa medis;
pemasaran internet; pemasaran kata-kata melalui mulut; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan
bermotor; pemasaran langsung; pemasaran layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran media sosial;
pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui
penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; penelitian pemasaran; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan
analisis preferensi konsumen; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan konsep
periklanan dan pemasaran; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengkajian pemasaran; pengkoordinasian
strategi pemasaran pihak ketiga; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran;
penyediaan laporan pemasaran; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran; penyelenggaraan riset pemasaran,
pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyewaan bahan publikasi dan pemasaran;
penyewaan materi pemasaran; penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; perencanaan strategi pemasaran;
perencanaan, pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan dan pemasaran; periklanan pemasaran
langsung; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan
foto dan video di acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran
untuk orang lain; persiapan laporan pemasaran; persiapan survei pemasaran; promosi penjualan untuk orang lain melalui
jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; publisitas dan layanan
pemasaran; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan dengan kendaraan; riset atau analisis pemasaran;
riset bisnis dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pemasaran; riset pemasaran dengan
menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan;
saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran strategis; strategi media
sosial dan konsultasi pemasaran; strategi pemasaran interaktif; strategi pemasaran konten; studi bisnis dan pemasaran; studi
pemasaran; toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 13:02:17
540   EtiketD102021089797

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA TLASIH RT.4 RW.1 TLASIH, TULANGAN, SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur

AMALIA KASANAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRISUKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, MERAH, UNGU, BIRU, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 13:06:17
540   EtiketD102021089798

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA TLASIH RT.04, RW.01 TULANGAN, SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur

MUHAMMAD AL ILYAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUMAH EMAS AQUEEN AL JUNA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, EMAS, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 13:09:44
540   EtiketD102021089799

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN BENDOMALANG RT.09, RW.03 SIMOANGIN-ANGIN, WONOAYU,
SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

KUSNIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZAHFI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 13:12:44
540   EtiketDID2021089800

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VIKO GREENCOURT BLOK B NO. 9, KELURAHAN CENGKARENG TIMUR,
KECAMATAN CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

PT JLUR JAYA SUKSES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HKRETI & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HKRETI Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Booster antena; Inverter; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Pengatur pemindahan arus listrik; Pesawat televisi; Power

supply dvb; Saklar Kecil Pengganti; Stabilizer listrik; Stop kontak; Stop kontak listrik; amplifier; antena pemancar gelombang
radio; ballast listrik untuk peralatan penerangan neon; baterai; earphone; equalizers [peralatan audio]; kabel dan kabel listrik;
konektor steker; kontak/saklar yang diputar; konverter putar; kotak sambungan untuk kabel listrik; kotak sekering listrik;
loudspeakers; pelat saklar listrik; penyearah [listrik]; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting),
menghubungkan (switching), mengubah (transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik;
pesawat telepon; sakelar starter; saklar elektronik semikonduktor; saklar jaringan komputer, router, dan adaptor; saklar listrik;
sekering listrik; stand loudspeaker; starter untuk lampu listrik; steker dan kontak-kontak lainnya [hubungan listrik]; tabung
hampa udara [radio]; tabung sinar katoda; tape recorder; transformator [listrik]; transformator listrik; transformator, penyearah,
inverter, konverter putar, pengubah, alat untuk menyampaikan (relay), kapasitor, kumparan dan resistor, semua menjadi
listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 13:27:18
540   EtiketJID2021089801

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KALIBATA TENGAH RT/RW 009/007 KEL. KALIBATA KEC. PANCORAN, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

MERI YU ARIF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: B Y T
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH DAN PINK
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa

promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa toko; Jasa toko retail secara
daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah
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distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Layanan penjualan ritel online; MINI MARKET; PASAR SWALAYAN; analisis
bisnis, layanan informasi dan penelitian pasar; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa penjualan secara
online; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; layanan iklan untuk promosi barang; layanan pemasaran
online; manajemen penjualan; toko; toko grosir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 13:30:04
540   EtiketDID2021089802

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KALIBATA TENGAH RT/RW 009/007 KEL. KALIBATA KEC. PANCORAN, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

MERI YU ARIF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: B Y T
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH DAN PINK
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gantungan kunci dari kulit; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali

pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar
untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel;
dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper;
tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet
kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan
koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan,
dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tempat kartu kulit; barang-barang dari
kulit yang tidak termasuk dalam kelas lain; dompet kunci dari kulit; kalung kulit; kantong kulit untuk kemasan barang
dagangan; kasing kulit; koper kulit; kulit; kulit imitasi; kulit untuk sepatu; pakaian dari kulit; perangkat untuk bepergian [barang
dari kulit]; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi; sabuk kulit; tas belanja kulit; tas kecil dari kulit; tas kulit,
koper, dan dompet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 13:30:37
540   EtiketJID2021089803

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citypark Business District Blok F Nomor 03, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta
Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. RENHE BALANCE INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REN HE SCALE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen penjualan; Iklan secara online; Iklan secara online melalui

jaringan komputer; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Toko perabotan; Toko serba ada; grosir online terkomputerisasi dan
jasa toko eceran online; iklan dan promosi perusahaan; jasa grosir dan eceran; layanan pemasaran untuk orang lain; promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; toko; toko online; toko online dan
offline untuk barang-barang elektronik.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 13:41:24
540   EtiketJID2021089804

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citypark Business District Blok F Nomor 03, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta
Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. RENHE BALANCE INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAIJIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen penjualan; Iklan secara online; Iklan secara online melalui

jaringan komputer; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Toko perabotan; Toko serba ada; grosir online terkomputerisasi dan
jasa toko eceran online; iklan dan promosi perusahaan; jasa grosir dan eceran; layanan pemasaran untuk orang lain; promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; toko; toko online; toko online dan
offline untuk barang-barang elektronik.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 13:58:41
540   EtiketDID2021089806

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAV. POLRI BLOK F7 NO. 1550, RT 007 RW 002, KELURAHAN JELAMBAR,
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11460

dr WILIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POETRY KIDS & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : POETRY KIDS Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : MERAH, JINGGA, HITAM, KUNING, BIRU MUDA, KREM, HIJAU, BIRU ELEKTRIK, MERAH MUDA, COKLAT TUA dan

PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat untuk anak-anak; Jaket anak-anak; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos anak-anak; Pakaian Bawahan untuk

anak-anak; alas kaki untuk anak-anak; atasan untuk anak-anak; celana untuk anak-anak; pakaian luar untuk anak-anak;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian untuk anak-anak; piyama untuk anak-anak; sandal untuk anak-anak; sepatu untuk
anak-anak; topi untuk anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 14:25:24
540   EtiketJID2021089807

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAV. POLRI BLOK F7 NO. 1550, RT 007 RW 002, KELURAHAN JELAMBAR,
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11460

dr WILIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POETRY KIDS & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : POETRY KIDS Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : MERAH, JINGGA, HITAM, KUNING, BIRU MUDA, KREM, HIJAU, BIRU ELEKTRIK, MERAH MUDA, COKLAT TUA dan

PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan penjualan ritel online; administrasi franchise (waralaba); jasa penjualan secara

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 14:27:23
540   EtiketDID2021089808

730 Nama Pemohon : dedi sumardi
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Alamat Pemohon : jl lorong O No. 12 , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14420
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bos daging
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : design berarti design atau rancangan
591 Uraian Warna : putih hitam merah abu abu
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Sosis; daging sapi; produk daging sapi; sosis daging===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 14:33:48
540   EtiketJID2021089809

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citypark Business District Blok F Nomor 03, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta
Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. RENHE BALANCE INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YOUTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen penjualan; Iklan secara online; Iklan secara online melalui

jaringan komputer; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Toko perabotan; Toko serba ada; grosir online terkomputerisasi dan
jasa toko eceran online; iklan dan promosi perusahaan; jasa grosir dan eceran; layanan pemasaran untuk orang lain; promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; toko; toko online; toko online dan
offline untuk barang-barang elektronik.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 14:51:59
540   EtiketJID2021089811

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Pilahan Asri 1 no.24 Rejowinangun, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55171
Muhammad Ali Isa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ruangkala
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih; Putih dan Kuningl Kuning dan Coklat.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan aksi langsung; jasa penulisan naskah; menyediakan buku komik dan novel

grafis online, tidak dapat diunduh; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak,
permainan, musik, dan publikasi elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 14:53:09
540   EtiketDID2021089812

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERMATA HARAPAN BARU BLOK D1/7, RT 002 RW 014, KELURAHAN
PEJUANG, KECAMATAN MEDAN SATRIA, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17131

ADEE M ILHAM
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELLEEZA & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ELLEEZA Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : ABU dan HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat pinggang; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi

pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian
hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam
dan pakaian tidur; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; sepatu untuk pria, wanita dan
anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang,
celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:07:13
540   EtiketJID2021089813

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. W.J. Lalamentik no. 27, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Theresia Yemmy P.Budianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ong Tjioe Lan S.E.
Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KHARISMA TIMOR : daya tarik timur.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Biru, Oranye, Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa promosi dan

pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Toko buku dan alat-alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan pemasaran online;
layanan ritel online; layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat
tulis; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:07:38
540   EtiketDID2021089814

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Revenue Tower Lt. 26 Unit 124 District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-
53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Beegroup Financial Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sitti Pingkan Juwita Fakhria S.H
Komp Graha Alam Indah No D3  Batu Ampar Kramat Jati

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lummo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data;

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 asuransi untuk memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis
asuransi; Dompet elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Perangkat lunak komputer dan
perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis,
berita; 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 untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang
digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Peranti lunak yang
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menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; Piranti lunak komputer yang dapat
diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik;
Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Program
komputer untuk digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan keuangan; Program komputer untuk
pelaporan keuangan; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
ponsel; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman
dan pembayaran; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi telepon selular untuk
mengakses dan streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; perangkat
lunak; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk
smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak e-commerce komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer
berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham, transaksi bursa, serta transaksi
keuangan; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk keperluan
bisnis; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk perbankan,
keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk berhubungan dengan pembayaran mobile; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan
biaya; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk penggajian, sumber daya manusia dan manajemen sumber
daya manusia; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat lunak untuk memfasilitasi
transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk
membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; program dan perangkat lunak komputer; publikasi elektronik
[dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik, dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:09:02
540   EtiketJID2021089815

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Pulosari Raya No 77 blok 21 RT 002 RW 011, Kota Tangerang, Banten, 15138
PT Karya Daring Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OnJob.id
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Online job = pekerjaan online/ daring
591 Uraian Warna : biru, ungu, hitam, putih, abu-abu,  coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat dilakukan pencarian untuk pemesanan langsung

[booking] dan pemesanan dini [reserving] jasa transportasi, untuk menghubungkan pengendara dengan penumpang, dan
untuk menjadwalkan dan memberangkatkan kendaraan bermotor; mengatur layanan transportasi penumpang untuk orang lain
melalui aplikasi online; pengemasan dan layanan pengepakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:10:45
540   EtiketJID2021089816

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Revenue Tower Lt. 26 Unit 124 District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-
53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Beegroup Financial Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sitti Pingkan Juwita Fakhria S.H
Komp Graha Alam Indah No D3  Batu Ampar Kramat Jati

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lummo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntansi; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan

asuransi; Penyediaan informasi komersial dari basis data online; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; jasa
akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa
pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa-jasa informasi usaha dan komersil secara online; komputerisasi
Akuntansi; layanan pemasaran online; layanan pemrosesan data di bidang penggajian; manajemen catatan keuangan;
menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; pembukuan; pengumpulan, sistematisasi,
kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer; penyediaan pasar online; persiapan
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penggajian; toko online; transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring
(online)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:13:58
540   EtiketJID2021089817

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Revenue Tower Lt. 26 Unit 124 District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-
53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Beegroup Financial Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sitti Pingkan Juwita Fakhria S.H
Komp Graha Alam Indah No D3  Batu Ampar Kramat Jati

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lummo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Memberikan informasi di bidang jasa asuransi dan keuangan melalui situs web, blog dan situs sosial media; Memberikan

informasi investasi; informasi keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; jasa pembayaran
secara online; memberikan informasi di bidang investasi dan keuangan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; memberikan informasi di bidang keuangan dan investasi; memberikan informasi di bidang keuangan pribadi;
memberikan informasi yang berkaitan dengan asuransi; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan;
menyediakan informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan invetasi.; menyediakan informasi on-line yang
berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:16:13
540   EtiketJID2021089818

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Revenue Tower Lt. 26 Unit 124 District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-
53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Beegroup Financial Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sitti Pingkan Juwita Fakhria S.H
Komp Graha Alam Indah No D3  Batu Ampar Kramat Jati

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lummo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi informasi, data, dokumen, gambar dan aplikasi piranti lunak melalui
Internet; menyediakan akses online dan telekomunikasi untuk interaksi antar pengguna perangkat komunikasi seluler;
menyediakan akses online ke basis data; menyediakan layanan chatroom online; menyediakan ruang obrolan online untuk
transmisi pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; transfer informasi dan data melalui layanan online dan
Internet; transmisi informasi online; transmisi konten ponsel melalui jaringan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:19:30
540   EtiketJID2021089819

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Revenue Tower Lt. 26 Unit 124 District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-
53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Beegroup Financial Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sitti Pingkan Juwita Fakhria S.H
Komp Graha Alam Indah No D3  Batu Ampar Kramat Jati

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lummo
Merek Kata dan Lukisan

Halaman 457 dari 668



566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain, pembuatan atau pemeliharaan program aplikasi; 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; Perangkat lunak aplikasi komputer
untuk telepon seluler; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk menyediakan
antarmuka keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop, server, perangkat seluler, perangkat jaringan, dan
antarmuka web; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk menyediakan antarmuka
keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop, server, perangkat seluler, perangkat jaringan, dan antarmuka
web; desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; desain, pembuatan, pemrograman dan
pemeliharaan program komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; hosting data, file, aplikasi, dan
informasi yang terkomputerisasi; jasa pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti lunak, periferal, dan aplikasi; jasa
perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) untuk digunakan dalam mendesain, mengembangkan dan menguji aplikasi
perangkat lunak bergerak; 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 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; membuat dan memelihara situs web untuk telepon seluler; menyediakan
platform untuk memungkinkan pengguna melakukan streaming file melalui situs web dan aplikasi seluler; pengembangan
perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman
antar muka (API) untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak 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 memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemesanan dan/atau pembelian
barang dan jasa; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi / data
untuk komunikasi perangkat seluler===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:22:44
540   EtiketDID2021089820

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Revenue Tower Lt. 26 Unit 124 District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-
53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Beegroup Financial Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sitti Pingkan Juwita Fakhria S.H
Komp Graha Alam Indah No D3  Batu Ampar Kramat Jati

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lummo by BeeGroup
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data;

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 asuransi untuk memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis
asuransi; Dompet elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Perangkat lunak komputer dan
perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis,
berita; 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 untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang
digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Peranti lunak yang
menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; Piranti lunak komputer yang dapat
diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik;
Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Program
komputer untuk digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan keuangan; Program komputer untuk
pelaporan keuangan; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
ponsel; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman
dan pembayaran; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi telepon selular untuk
mengakses dan streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; perangkat
lunak; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk
smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak e-commerce komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer
berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham, transaksi bursa, serta transaksi
keuangan; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk keperluan
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bisnis; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk perbankan,
keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk berhubungan dengan pembayaran mobile; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan
biaya; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk penggajian, sumber daya manusia dan manajemen sumber
daya manusia; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat lunak untuk memfasilitasi
transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk
membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; program dan perangkat lunak komputer; publikasi elektronik
[dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik, dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:23:31
540   EtiketJID2021089821

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLUIT SEL RAYA CBD PLUIT RGH BLOK D8C RT 022 RW 008 KEL
PENJARINGAN KEC PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

 IVAN HADIUTOMO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SATU DENTAL UNTUK SEMUA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : krem, putih, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor - impor di bidang audio dan video CD dan kaset; Agen

ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Agen penjualan; Counter untuk penjualan es krim; Distributor; Iklan secara
online; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata
hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk
kacamata dan barang optik; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa eceran toko serba
ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi,
kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama,
sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok,
alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan
wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja,
perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras
komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-
rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton,
barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi,
obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa ekspor impor bibit tanaman; Jasa ekspor impor biota-biota laut yang
hidup; Jasa ekspor impor ganggang; Jasa ekspor impor rumput laut; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa pemesanan
secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak
lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat
dan membeli barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet
makanan dan minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs
barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa perdagangan ekspor-impor;
Jasa periklanan online; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan impor
dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan ritel toko serba ada online;
Layanan toko serba ada dan ritel; MINI MARKET; Manajemen bisnis toko serba ada; Mempromosikan barang dan jasa orang
lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui
website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel;
Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penyajian
barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
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(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; TOKO SERBA ADA; advertising to promote the sale of products and the use of
services by the point accumulation method or discount privilege grant method; agen impor-ekspor; agensi ekspor dan impor;
belanja online; beriklan melalui Internet; ekspor dan impor alat-alat berat dan suku cadang; iklan sponsor; jasa agen ekspor-
impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer
dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan secara online; jasa periklanan;
jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara
online; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh
termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-
produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci,
peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang,
syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa/layanan
bisnis dan periklanan; layanan agen ekspor-impor; layanan agen impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan agen impor,
bukan layanan penanganan kargo; layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan iklan dan manajemen
untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa
kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan layanan agen ekspor-impor; layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan
pemasaran online; layanan perencanaan periklanan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan
ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; pengecer toko serba ada; pengiklanan
penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); penjualan eceran
dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; supermarket;
supplier; toko; toko eceran; toko grosir; toko online; toko swalayan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:26:41
540   EtiketJID2021089822

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Revenue Tower Lt. 26 Unit 124 District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-
53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Beegroup Financial Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sitti Pingkan Juwita Fakhria S.H
Komp Graha Alam Indah No D3  Batu Ampar Kramat Jati

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lummo by BeeGroup
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntansi; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan

asuransi; Penyediaan informasi komersial dari basis data online; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; jasa
akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa
pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa-jasa informasi usaha dan komersil secara online; komputerisasi
Akuntansi; layanan pemasaran online; layanan pemrosesan data di bidang penggajian; manajemen catatan keuangan;
menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; pembukuan; pengumpulan, sistematisasi,
kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer; penyediaan pasar online; persiapan
penggajian; toko online; transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring
(online)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:28:35
540   EtiketJID2021089823

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Revenue Tower Lt. 26 Unit 124 District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-
53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Beegroup Financial Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sitti Pingkan Juwita Fakhria S.H
Komp Graha Alam Indah No D3  Batu Ampar Kramat Jati

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lummo by BeeGroup
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Memberikan informasi di bidang jasa asuransi dan keuangan melalui situs web, blog dan situs sosial media; Memberikan

informasi investasi; informasi keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; jasa pembayaran
secara online; memberikan informasi di bidang investasi dan keuangan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; memberikan informasi di bidang keuangan dan investasi; memberikan informasi di bidang keuangan pribadi;
memberikan informasi yang berkaitan dengan asuransi; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan;
menyediakan informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan invetasi.; menyediakan informasi on-line yang
berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:30:54
540   EtiketJID2021089824

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Revenue Tower Lt. 26 Unit 124 District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-
53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Beegroup Financial Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sitti Pingkan Juwita Fakhria S.H
Komp Graha Alam Indah No D3  Batu Ampar Kramat Jati

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lummo by BeeGroup
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi informasi, data, dokumen, gambar dan aplikasi piranti lunak melalui
Internet; menyediakan akses online dan telekomunikasi untuk interaksi antar pengguna perangkat komunikasi seluler;
menyediakan akses online ke basis data; menyediakan layanan chatroom online; menyediakan ruang obrolan online untuk
transmisi pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; transfer informasi dan data melalui layanan online dan
Internet; transmisi informasi online; transmisi konten ponsel melalui jaringan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:32:06
540   EtiketJID2021089825

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Revenue Tower Lt. 26 Unit 124 District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-
53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Beegroup Financial Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sitti Pingkan Juwita Fakhria S.H
Komp Graha Alam Indah No D3  Batu Ampar Kramat Jati

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lummo by BeeGroup
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain, pembuatan atau pemeliharaan program aplikasi; 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; Perangkat lunak aplikasi komputer
untuk telepon seluler; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk menyediakan
antarmuka keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop, server, perangkat seluler, perangkat jaringan, dan
antarmuka web; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk menyediakan antarmuka
keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop, server, perangkat seluler, perangkat jaringan, dan antarmuka
web; desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; desain, pembuatan, pemrograman dan
pemeliharaan program komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; hosting data, file, aplikasi, dan
informasi yang terkomputerisasi; jasa pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti lunak, periferal, dan aplikasi; jasa
perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) untuk digunakan dalam mendesain, mengembangkan dan menguji aplikasi
perangkat lunak bergerak; 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 penyediaan jasa aplikasi (ASP) yang menampilkan piranti lunak untuk mengunggah,
merekam, memposting, melihat, menampilkan, mengedit, mengatur, mentransmisikan, berbagi video, gambar, audio, data,
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presentasi, dokumen, suara dan konten multimedia dan penyediaan aplikasi piranti lunak untuk video, gambar, audio, data,
presentasi, dokumen, suara dan konten multimedia; membuat dan memelihara situs web untuk telepon seluler; menyediakan
platform untuk memungkinkan pengguna melakukan streaming file melalui situs web dan aplikasi seluler; pengembangan
perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman
antar muka (API) untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak 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 memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemesanan dan/atau pembelian
barang dan jasa; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi / data
untuk komunikasi perangkat seluler===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:34:26
540   EtiketJID2021089826

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLUIT SEL RAYA CBD PLUIT RGH BLOK D8C RT 022 RW 008 KEL
PENJARINGAN KEC PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

IVAN HADIUTOMO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SATU DENTAL UNTUK SEMUA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : krem, putih, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dokter gigi; bantuan gigi; kedokteran gigi; layanan dokter gigi; layanan kebersihan gigi; layanan kedokteran gigi hewan;

layanan kedokteran gigi kosmetik; layanan kedokteran gigi sedasi; layanan klinik gigi; layanan pemutihan gigi; layanan
perawatan gigi keliling; layanan tusuk gigi kosmetik; layanan wisata medis dalam sifat perawatan gigi, layanan medis dan
bedah; memberikan informasi yang berkaitan dengan kedokteran gigi; menyediakan informasi di bidang layanan medis,
layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan
medis; penyewaan peralatan gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:36:50
540   EtiketDID2021089827

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Revenue Tower Lt. 26 Unit 124 District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-
53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Beegroup Financial Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sitti Pingkan Juwita Fakhria S.H
Komp Graha Alam Indah No D3  Batu Ampar Kramat Jati

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lummo SHOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data;

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 asuransi untuk memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis
asuransi; Dompet elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Perangkat lunak komputer dan
perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis,
berita; 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 untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang
digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Peranti lunak yang
menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; Piranti lunak komputer yang dapat
diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik;
Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Program
komputer untuk digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan keuangan; Program komputer untuk
pelaporan keuangan; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
ponsel; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman
dan pembayaran; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi telepon selular untuk
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mengakses dan streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; perangkat
lunak; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk
smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak e-commerce komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer
berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham, transaksi bursa, serta transaksi
keuangan; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk keperluan
bisnis; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk perbankan,
keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk berhubungan dengan pembayaran mobile; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan
biaya; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk penggajian, sumber daya manusia dan manajemen sumber
daya manusia; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform perangkat lunak untuk memfasilitasi
transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk
membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; program dan perangkat lunak komputer; publikasi elektronik
[dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik, dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:38:21
540   EtiketJID2021089828

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Revenue Tower Lt. 26 Unit 124 District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-
53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Beegroup Financial Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sitti Pingkan Juwita Fakhria S.H
Komp Graha Alam Indah No D3  Batu Ampar Kramat Jati

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lummo SHOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntansi; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan

asuransi; Penyediaan informasi komersial dari basis data online; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; jasa
akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi; jasa
pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa-jasa informasi usaha dan komersil secara online; komputerisasi
Akuntansi; layanan pemasaran online; layanan pemrosesan data di bidang penggajian; manajemen catatan keuangan;
menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; pembukuan; pengumpulan, sistematisasi,
kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer; penyediaan pasar online; persiapan
penggajian; toko online; transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring
(online)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:38:41
540   EtiketDID2021089829

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Indochem Lt. 2 Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard Kav. SSB/E, Kel. Kamal
Muara , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. ADIGUNA MORTAR ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Indrie Vietiamawan S.H
WISNU AGUNG KENCANA  Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VERSATU + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih - Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===ADUKAN UNTUK BANGUNAN; BAHAN PELAPIS (BAHAN BANGUNAN); BAHAN PENGERAS JALAN ASPAL; Bahan

bangunan (non-logam), khususnya papan skirting dan profil dari plastik, papan skirting dari kayu, potongan kayu yang
biasanya dibentuk bundar untuk melembutkan tepian kayu, rel akhir, tangga penopang, rel transisi, panel fasad dan elemen
fasad, profil fasad, pelapis plastik; Bahan bangunan non-logam memiliki sifat kedap air; Bahan pengikat untuk membuat batu;
Bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan; Bangunan bukan logam, bahan-bahan dan produk-produk
konstruksi dan lansekap; Batako; Batu bata ringan; Batu kapur dalam bentuk granula atau bubuk; Batu kapur yang dilumatkan;
Batu terak; Batu, batu besar dan kerikil; Buis beton; Cetakan, bukan dari logam, untuk bangunan; Granit; HPL (Lembaran)
untuk furniture; Lantai Magnesium Oksida; Lantai kedap air; Lantai mengambang; Lantai yang dilapisi resin; Lantai yang
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dilapisi vinil; Lapisan untuk lantai (HPL); Lis hias gypsum; Material permukaan untuk jalur balap dan trek; Membran atap PVC;
Pagar Panel Beton; Partisi (penyekat papan yang mengandung semen); Pelur (Semen Lantai); Perekat campuran berbahan
dasar semen untuk digunakan dalam bangunan dan pengikat campuran berbahan dasar semen untuk digunakan dalam
bangunan; Precas Beton; SPESI SEMEN; Semen Portland; Semen terak tanur tiup Portland; Silica/kwarsa; Ubin lantai; Ubin
tembus cahaya non-logam; Ubin, bukan dari logam; Udits beton; adukan semen untuk digunakan dalam bangunan; alas lantai
terbuat dari gabus; amphibole untuk digunakan sebagai bahan bangunan; angka batu; angka marmer; aspal; aspal jalan;
aspal untuk digunakan dalam bangunan; aspal, dan bahan bangunan atau konstruksi aspal; aspal, ter,dan bitumen; bahan
bangunan [non-logam]; bahan bangunan atau konstruksi dari plester; bahan bangunan beton; bahan bangunan bukan logam;
bahan bangunan dari batu alam; bahan bangunan dari batu buatan; bahan bangunan dari kaca; bahan bangunan non-logam
dalam bentuk lempengan; bahan bangunan, bukan dari logam; bahan batu untuk digunakan dalam konstruksi atap; bahan
batu untuk digunakan dalam konstruksi dinding; bahan batu untuk digunakan dalam pembangunan perapian; bahan batu
untuk digunakan sebagai kelongsong; bahan batu yang digunakan dalam membangun lantai, atap, countertops, dinding,
cladding, dan perapian; bahan konstruksi bangunan k; bahan konstruksi, bukan dari logam; bahan pelapis jalan; bahan-bahan
bukan logam untuk bangunan dan kosntruksi; balok beton; bangunan atau struktur yang bisa diangkut, bukan dari logam;
bangunan batu; batu; batu alam; batu bangunan; batu bata; batu bata berprofil; batu bata beton; batu bata perapian; batu bata
semi-tahan api, bukan dari logam; batu bata untuk dinding; batu bata untuk irigasi; batu bata untuk jalan; batu bata untuk
lantai; batu bata untuk saluran air; batu bata yang dibakar; batu bata yang tidak diinginkan; batu besar; batu buatan; batu
gamping; batu kristal untuk digunakan sebagai bahan bangunan; batu monumen; batu pasir; batu pasir untuk bangunan; batu
pijakan; batu silika; batu tembok; batu untuk bangunan dan konstruksi; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari batu;
benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari marmer; berpihak vinil; besi siku, bukan dari logam; beton; beton industri untuk
digunakan dalam pekerjaan teknik sipil; beton siap pakai; beton tahan api; campuran mortar; campuran semen; cetakan
pengecoran, bukan dari logam; dinding beton; dinding beton untuk bangunan; dinding penahan beton; drywall; elemen
bangunan beton; eternit gipsum; genteng batu; genteng keramik; genteng semen mortar; gerbang keamanan, bukan dari
logam; gipsum yang dikalsinasi; granit; gudang penyimpanan, bukan dari logam; gypsum [bahan bangunan]; gypsum untuk
digunakan sebagai bahan bangunan; ikatan mortar untuk digunakan dalam bangunan; isian semen; kapur mentah; karya seni
dari batu, beton atau marmer; kayu bangunan; kayu veneer; kempa tar; keramik untuk digunakan dalam tungku tahan api;
komposisi paving aspal; konstruksi yang bisa diangkut, bukan dari logam; lantai atau pelapis dinding dari bahan sintetis; lantai
beton; lantai kayu; lantai keramik; lantai parket; lantai parket dan lempengan parket; lantai parket dari gabus dan konglomerat
berbasis gabus; lantai parket dari kayu; lantai ubin kayu; lantai ubin vinil; lantai ubin, bukan dari logam; lantai, bukan dari
logam; lantai, lantai dan ubin lantai, bukan dari logam; lapisan akhir yang terbuat dari resin buatan berwarna; lapisan semen
tahan api; lapisan untuk lantai; lapisan untuk lantai, bukan dari logam; lembaran aspal untuk atap; lembaran beton; lempengan
batu alam; lempengan semen; manik-manik sudut drywall, bukan dari logam [bahan bangunan]; marmer; marmer [bahan
bangunan]; mendasari lantai; monumen batu; monumen batu, beton atau marmer; monumen beton; monumen marmer;
mortar; mortar asbes; mortar untuk bangunan; mortir tahan api; mosaik untuk bangunan; mural batu, beton atau marmer; nat
epoksi; ornamen [patung] terbuat dari beton; ornamen yang terbuat dari beton; ornamen yang terbuat dari marmer; panel
beton; panel drywall [bahan bangunan]; panel lantai, bukan dari logam; papan dinding, bukan dari logam; papan gipsum yang
diperkuat oleh serat kaca; papan kayu; papan lantai parket; papan selubung, bukan dari logam; papan semen mortar; papan
semen serat; papan semen yang diperkuat serat kayu [papan semen semakin tinggi]; papan trotoar jalan beton; papan vinil
pembentuk lantai; partisi, bukan dari logam; pasir; pasir bangunan; patung batu; patung batu, beton atau marmer; patung
beton; patung marmer; patung-patung marmer; paving aspal; pelapis [bahan bangunan]; pelapis atap aspal [bahan bangunan];
pelapis batu [bahan bangunan]; pelapis bukan dari logam untuk bangunan; pelapis dinding, bukan dari logam, untuk
bangunan; pelapis laminasi bukan logam; pelapis papan partikel; pelapis tanah; penghalang untuk keamanan, bukan dari
logam; penutup, bukan dari logam, untuk beton; permukaan, bukan dari logam, untuk bangunan; pilar beton; pintu geser vinil;
pintu lipat, bukan dari logam; pintu teras vinil; pipa beton; pipa drain keramik; pipa selokan, bukan dari logam; pipa semen;
pipa semen mortar; plester permukaan tembok; plester untuk digunakan dalam bangunan; plester*; plesteran; porfiri [batu];
posting konkret; profil gypsum; saluran air, bukan dari logam, untuk digunakan dalam konstruksi sistem waterproofing
basement; sealant [bahan bangunan]; sealant berbasis bitumen untuk aspal [bahan bangunan]; sealant berbasis bitumen
untuk atap [bahan bangunan]; sealant berbasis bitumen untuk jalan masuk [bahan bangunan]; sealant berbasis tar untuk aspal
[bahan bangunan]; sealant berbasis tar untuk atap [bahan bangunan]; sealant berbasis tar untuk jalan masuk [bahan
bangunan]; semen alumina; semen asbes; semen hidrolik; semen magnesia; semen mortar; semen penutup nat; semen putih;
semen serat; semen silika [semen pozzolan]; semen tahan api; semen terak-kapur; semen untuk tungku pembakaran;
semen*; senyawa grouting; senyawa penambal aspal dengan bahan dasar tar [bahan bangunan]; senyawa penambal beton
dan aspal berbasis tar [bahan bangunan]; senyawa penambal beton dengan dasar tar [bahan bangunan]; senyawa
sambungan dari gipsum untuk bangunan dan konstruksi; serat semen; serpentine untuk digunakan sebagai bahan bangunan;
silika [kuarsa]; tambatan trotoar, bukan dari logam; tank batu; teralis dari kayu; teralis, bukan dari logam, untuk tanaman
pendukung; terra-cotta [bahan bangunan]; tiang semen; trotoar beton; trotoar parkir, bukan dari logam; tumpukan beton;
tumpukan lembaran, bukan dari logam; ubin batu alam; ubin dekoratif, bukan dari logam, untuk ekstensi perapian; ubin dinding
dari batu alam; ubin dinding dari kaca; ubin dinding dari plastik; ubin dinding gypsum; ubin dinding keramik; ubin dinding
keramik mengkilap; ubin dinding mosaik; ubin dinding, bukan dari logam; ubin dinding, bukan dari logam, untuk bangunan;
ubin gypsum; ubin kaca untuk bangunan; ubin kaca, bukan untuk atap; ubin keramik mengkilap; ubin keramik untuk dinding,
lantai, dan langit-langit; ubin keramik untuk lantai dan lapisan; ubin keramik untuk lantai dan menghadap; ubin keramik untuk
lantai dan penutup ubin; ubin langit-langit gipsum; ubin langit-langit keramik; ubin lantai dari batu alam; ubin lantai dari kaca;
ubin lantai dari plastik; ubin lantai gipsum; ubin lantai keramik; ubin lantai keramik mengkilap; ubin lantai mosaik; ubin lantai
tahan api; ubin lantai terra cotta; ubin lantai yang terbuat dari campuran batu dan plastik; ubin lantai, bukan dari logam; ubin
seni mosaik yang terbuat dari marmer; ubin tahan api; ubin untuk  jalanan; ubin, bukan dari logam, untuk bangunan;
vinir/veneer (lapisan atau laminasi kayu)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:39:43
540   EtiketJID2021089830

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Revenue Tower Lt. 26 Unit 124 District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-
53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi

PT Beegroup Financial Indonesia
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Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sitti Pingkan Juwita Fakhria S.H
Komp Graha Alam Indah No D3  Batu Ampar Kramat Jati

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lummo SHOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Memberikan informasi di bidang jasa asuransi dan keuangan melalui situs web, blog dan situs sosial media; Memberikan

informasi investasi; informasi keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; jasa pembayaran
secara online; memberikan informasi di bidang investasi dan keuangan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; memberikan informasi di bidang keuangan dan investasi; memberikan informasi di bidang keuangan pribadi;
memberikan informasi yang berkaitan dengan asuransi; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan;
menyediakan informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan invetasi.; menyediakan informasi on-line yang
berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:40:14
540   EtiketDID2021089831

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  GLAGAHWARU RT 005 RW 001 Kel GLAGAHWARU Kec UNDAAN, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah

ISANTI PRIHATIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GRADE'A
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : emas, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa (kosmetik) [Mousse]; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Krim lulur badan

[Cream-body scrub] kosmetik; Lipstik cair; Losion pelembab (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Perona Pipi; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi
untuk hewan peliharaan; 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; Sampo; Sampo rambut 3-in-1;
Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion,
toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan
anti-keringat.; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot;
Tempat lipstik; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; alis palsu; aromatik [minyak esensial]; bedak wajah kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; cairan pembersih; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; colognes, parfum
dan kosmetik; dupa; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; 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 make-up;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik untuk anak-anak; krim aromaterapi; krim berbentuk stik
pelindung dari sinar matahari; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion
kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan
kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan
sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan
kosmetik; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; kuku palsu; lipstik; losion kosmetik;
lotion aromaterapi; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir
surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur; lulur kosmetik;
make-up [kosmetik]; make-up bedak; maskara; masker kulit [kosmetik]; masker wajah kosmetik; minyak aromaterapi; minyak
esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial lemon; minyak esensial yang berasal dari
tumbuhan; minyak kosmetik; minyak pijat; minyak rambut; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; minyak wangi
digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; pacar [pewarna kosmetik]; parfum; parfum cair; parfum dalam
bentuk padat; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab; pelembab wajah kosmetik; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; penghilang cat
kuku berbentuk gel; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka, kapas dan
tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perona pipi; perona pipi
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dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body
scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci; sabun cuci tangan;
sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik;
sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair;
sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat
untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik
untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam
untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di
bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah
pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo; sampo untuk bayi; sampo-
sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan pelindung matahari
kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan 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 tabir surya;
sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; semprotan penata rambut; semprotan rambut; shampoo kering; shampoo
ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; tabir surya; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner
wajah kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian; wewangian alami; wewangian, wewangian
dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:41:45
540   EtiketJID2021089832

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Revenue Tower Lt. 26 Unit 124 District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-
53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Beegroup Financial Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sitti Pingkan Juwita Fakhria S.H
Komp Graha Alam Indah No D3  Batu Ampar Kramat Jati

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lummo SHOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi informasi, data, dokumen, gambar dan aplikasi piranti lunak melalui
Internet; menyediakan akses online dan telekomunikasi untuk interaksi antar pengguna perangkat komunikasi seluler;
menyediakan akses online ke basis data; menyediakan layanan chatroom online; menyediakan ruang obrolan online untuk
transmisi pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; transfer informasi dan data melalui layanan online dan
Internet; transmisi informasi online; transmisi konten ponsel melalui jaringan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 15:43:21
540   EtiketJID2021089833

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Revenue Tower Lt. 26 Unit 124 District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-
53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Beegroup Financial Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sitti Pingkan Juwita Fakhria S.H
Komp Graha Alam Indah No D3  Batu Ampar Kramat Jati

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lummo SHOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain, pembuatan atau pemeliharaan program aplikasi; Jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, layanan help desk untuk

bantuan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, dan perangkat dan peralatan yang terhubung ke
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jaringan, yang disediakan melalui telepon dan melalui perangkat lunak aplikasi seluler; Perangkat lunak aplikasi komputer
untuk telepon seluler; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk menyediakan
antarmuka keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop, server, perangkat seluler, perangkat jaringan, dan
antarmuka web; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk menyediakan antarmuka
keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop, server, perangkat seluler, perangkat jaringan, dan antarmuka
web; desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; desain, pembuatan, pemrograman dan
pemeliharaan program komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; hosting data, file, aplikasi, dan
informasi yang terkomputerisasi; jasa pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti lunak, periferal, dan aplikasi; jasa
perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) untuk digunakan dalam mendesain, mengembangkan dan menguji aplikasi
perangkat lunak bergerak; 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 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; membuat dan memelihara situs web untuk telepon seluler; menyediakan
platform untuk memungkinkan pengguna melakukan streaming file melalui situs web dan aplikasi seluler; pengembangan
perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman
antar muka (API) untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak 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 memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemesanan dan/atau pembelian
barang dan jasa; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi / data
untuk komunikasi perangkat seluler===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 16:00:13
540   EtiketDID2021089835

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Indochem Lt. 2 Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard Kav. SSB/E, Kel. Kamal
Muara , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. ADIGUNA MORTAR ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Indrie Vietiamawan S.H
WISNU AGUNG KENCANA  Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VERSATU + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih - Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Auramine (pewarna); Bahan Pewarna Untuk Kulit; Bahan pelapis (cat); Bahan pelapis (cat) pelindung untuk kaca; Bahan

pelapis (cat) untuk diaplikasikan pada kaca; Bahan pelapis (cat) untuk kaca; Bahan pelapis dasar otomotif; Bahan pelapis
dasar untuk digunakan pada permukaan lantai; Bahan pelapis untuk penutup atap, bahan pelapis cat; Bahan pelekat (pernis);
Bahan pengental cat; Bahan perekat cat, Sediaan pengikat untuk cat; Bahan pewarna yang semua bahan-bahan tersebut
merupakan zat-zat tambahan untuk cat, pemis atau lak; Bahan-bahan warna poster untuk kesenian; Bubuk tahan air untuk
pengecatan kering; Canada balsam (tinner); Cat; Cat Aluminium; Cat anti kerak; Cat dasar untuk casis kendaraan, Lapisan
penutup dasar untuk casis kendaraan; Cat putih (pewarna atau cat); Cat semprot; Cat untuk bangunan; Cat untuk kapal;
French polish (pernis kayu); Lak; Meni; Pelapis anti bocor dua komponen (Cat); Pelapis anti karat dalam bentuk minyak, cair;
Pelapis finishing otomotif dalam bentuk pelapis dasar (surfacers), pengencer (reducers), pengeras (hardeners), pengaktif
(activators) dan pengisi primer; Pelapis pelindung, kimia, pencegahan korosi, anti-noda, pelumas, tahan panas dan pengubah
tekstur untuk permukaan logam dalam bentuk coran dan ekstrusi; Pelapis untuk coran, dan ekstrusi; Pelapis untuk kain felt
[cat]; Pelapisan dalam hal perekatan industri untuk tahan air dan pengerasan permukaan; Pelarut pernis; Pelumas anti karat;
Pelumas, minyak, dan preparat anti karat; Pengencer; Pengencer cat; Pengencer, zat pewarna semuanya menjadi aditif untuk
cat, pelapis, pernis atau lak; Pengering untuk cat; Pengikat untuk lak, untuk cat, untuk pelapis dan untuk pernis, bahan
tambahan zat yang mengikat; Pengisi untuk digunakan dalam cat; Persiapan untuk digunakan sebagai pengawet terhadap
oksidasi atmosfer; Pewarna; Plamir; Plamur; Prussian blue (zat pewarna); Sediaan anti kusam untuk logam; Sediaan anti-
karat untuk logam; Sediaan pelapis anti air [cat]; Sediaan pengering untuk cat; Sediaan-sediaan cat dasar (berupa cat);
Sediaan-sediaan pelindung untuk logam, pelindung dari debu dan karat; Sirlak; Tinta cetak, selain tinta mesin stensil; Zat
pencegah karat pada logam; Zat pencegah karat untuk melonggarkan komponen berkarat; Zat pengering untuk cat; Zat
pengikat untuk lak, untuk cat, untuk pelapis dan untuk pernis, zat aditif cat sebagai pengikat; Zat warna; annatto [zat warna];
anti karat untuk sistem pendingin mobil; badigeon (cat pelapis tembok); bahan anti karat untuk pengawetan; bahan cat
termoplastik untuk digunakan dalam menandai permukaan jalan; bahan dasar, cat, lak, pengawet terhadap karat untuk
kendaraan bermotor; bahan pewarna oksida kobalt; bahan pewarna sablon; bahan pewarna untuk digunakan di lantai; bahan
pewarna wenter; black japan (pernis); bubuk aluminium untuk lukisan; bubuk cat; bubuk perak; bubuk perunggu untuk lukisan;
campuran cat; carmine cochineal; cat *; cat aditif; cat air; cat air [cat]; cat air untuk digunakan dalam seni; cat air untuk
seniman; cat akrilik; cat aluminium; cat anti air; cat anti bakteri; cat anti bakteri dan jamur; cat anti bocor; cat anti jamur; cat
anti karat; cat anti lembab; cat anti-fouling; cat arsitektur; cat asbes; cat berbasis resin sintetis; cat bercahaya; cat berwarna
untuk bagian luar bangunan; cat besi; cat dalam bentuk bubuk; cat dasar; cat dasar (sealer); cat dekor; cat dekor dalam
bentuk cair; cat duco; cat eksterior; cat email; cat emas untuk keramik; cat emulsi; cat fluoresen; cat glasir; cat interior; cat jari;
cat kain; cat kamuflase untuk peralatan militer; cat kayu; cat kedap api; cat kendaraan; cat keramik; cat krayon untuk
menandai ternak; cat lantai; cat marka jalan termoplastik; cat metalik; cat minyak; cat minyak untuk digunakan dalam seni; cat
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mobil; cat pelapis anti bocor; cat pelindung segala cuaca; cat perak untuk keramik; cat resin sintetis; cat rumah; cat semprot
aerosol untuk menandai ternak; cat sintesis/keramik; cat tahan air; cat tahan api; cat tahan panas; cat tembok; cat tempel yang
dapat dipindahkan; cat termoplastik untuk digunakan dalam menandai permukaan jalan; cat untuk digunakan dalam industri
otomotif; cat untuk digunakan dalam pembuatan furnitur; cat untuk digunakan dalam pembuatan keramik; cat untuk digunakan
dalam pembuatan mobil; cat untuk kendaraan model; cat untuk lambung kapal laut; cat untuk lantai beton; cat untuk menandai
ternak; cat untuk mesin; cat untuk penggunaan laut; cat untuk peralatan dan mesin industri; cat untuk peralatan industri; cat
untuk perlindungan terhadap grafiti; cat untuk pesawat model; cat untuk seni dan kerajinan; cat untuk seniman; cat, pernis,
pernis; cat-cat pelapis untuk anti kebocoran pada atap-atap rumah / atap-atap bangunan; cat-cat pelapis untuk anti selip; cat-
cat pelapis untuk batu-batu alam; cat-cat pelapis untuk batu-batu buatan; cat-cat pelapis untuk batu-batuan; cat-cat pelapis
untuk genteng-genteng; cat-cat pelapis untuk talang-talang air; cat-cat sintetis; cobalt oxide [pewarna]; cobalt oxide untuk
digunakan sebagai pewarna; damar wangi [resin alami]; ekstrak logwood [pewarna]; ekstrak pewarna dari kayu; emulsi perak
[zat pewarna]; emulsi pigmen; enamel [pernis]; enamel otomotif; fiksatif [pernis]; fiksatif untuk cat; fiksatif untuk cat air; fiksatif
untuk lak; fiksatif untuk pernis; fiksatif untuk pewarna; fiksatif untuk zat warna; foil logam mulia untuk digunakan dalam
melukis, dekorasi, percetakan dan seni; foil logam untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; foil perak
[daun]; gamboge untuk melukis (zat warna); gandarukem; gemuk anti-karat; glasir [cat, lak]; gondorukem (zat warna); indigo
[pewarna]; indigo untuk digunakan sebagai pewarna; karbon hitam [pewarna]; karbon hitam [zat warna]; karbon hitam untuk
digunakan sebagai zat warna; karboni (pewarna); karbonil [pengawet kayu]; kartrid toner, terisi, untuk printer inkjet; kertas
untuk mewarnai telur Paskah; komposisi anti-karat; komposisi pelapis dalam bentuk cat untuk aplikasi industri; kopal (pernis);
lak dari getah; lak perunggu; lak untuk digunakan sebagai pelapis permukaan; lamp black [zat warna]; lapis penutup pelindung
casis kendaraan; lapisan anti lengket dalam bentuk cat; lilin anti-karat; lime wash (cat); lime wash (pelapis cat); litharge
(pelapis cat); logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan; logam non-ferrous dalam bentuk bubuk
untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; malt karamel [pewarna makanan]; meni (cat dasar); mineral
spirit untuk digunakan sebagai pengencer cat; minyak anti karat; minyak anti-karat; minyak kayu; minyak untuk pengawetan
kayu; mordan kayu; oker; paduan timah dalam bentuk bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni;
pasta [tinta] printer; pasta perak; pelapis [cat]; pelapis anti karat; pelapis anti-grafiti [cat]; pelapis anti-karat [cat]; pelapis
berpigmen dalam bentuk cat; pelapis dalam bentuk sifat pelapis untuk substrat logam (cat); pelapis epoksi untuk lantai beton;
pelapis kayu [cat]; pelapis tahan api [cat]; pelapis tahan cuaca [cat]; pelapis untuk atap rumah [cat]; pelapis untuk kayu (cat);
pelapis untuk tembikar; pelapis yang digunakan untuk furnitur; pencegah karatan dan kelapukan kayu; pengawet kayu;
pengawet kayu untuk pagar; pengawet terhadap karat dalam sifat pelapis; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan
kayu; pengencer cat; pengencer cat untuk pelapis anti-grafiti; pengencer untuk cat; pengencer untuk pelapis; pengencer untuk
pernis; pengencer untuk tinta; pengencer untuk zat warna; pengental dan pengeras untuk pernis; pengental dan pengeras
untuk tinta; pengental sintetis untuk cat; pengental untuk cat; pengental untuk pernis; pengental untuk warna; pengental untuk
zat pewarna; perekat untuk digunakan sebagai zat pengering untuk pelapis dan tinta; pernis; pernis aspal; pernis berbasis
urushiol; pernis kopal; pernis untuk digunakan dalam pembuatan kabinet; pernis untuk kendaraan; pernis untuk melindungi
lantai; pewarna; pewarna *; pewarna alami; pewarna alizarin; pewarna asam; pewarna belerang; pewarna berbasis resin
sintetis; pewarna dari kayu; pewarna dasar [pewarna kationik]; pewarna kain; pewarna karamel untuk digunakan dalam
pembuatan bahan makanan; pewarna karamel untuk digunakan dalam pembuatan minuman; pewarna larut minyak; pewarna
marka ternak; pewarna mordan; pewarna naphthol; pewarna organik; pewarna pakaian; pewarna sepatu; pewarna sintetis;
pewarna ultramarine; pewarna untuk beton; pewarna untuk digunakan dalam pembuatan kertas; pewarna untuk digunakan
pada plastik; pewarna untuk kayu; pewarna yang larut dalam alkohol; pewarna, pewarna; pigmen (zat pewarna); pigmen
warna; plamur kayu; plester anti karat; resin alami untuk digunakan dalam pembuatan perekat; resin alami yang belum
diproses; resin alami yang belum diproses untuk digunakan dalam pembuatan perekat; resin alami, mentah; resin getah (zat
warna); resin rosin; rosin; saffron [pewarna]; sandarac (pernis); sediaan anti karat; sediaan anti karat dalam bentuk pelapis
untuk digunakan pada kendaraan; sediaan anti karat untuk kendaraan; sediaan anti lapuk untuk kayu; sediaan anti-karat;
sediaan pelapis anti karat; sediaan pelapis cat; sediaan pelapis cat (dekoratif); sediaan pelapis cat untuk kendaraan; sediaan
pelapis untuk logam; sediaan pelapis untuk sasis kendaraan; sediaan pelindung eksterior dan interior kendaraan dan lapisan
pelindung lainnya; sediaan pencerah fluoresen [pewarna]; sediaan pengental (organik) untuk cat; sediaan pengental untuk cat;
sediaan penyepuhan; sediaan zat pewarna sebagai pelapis (cat); sediaan-sediaan pengikat untuk cat; seng oksida [zat
pewarna]; senyawa anti karat; siccatives [sediaan pengering] untuk cat; siccatives untuk digunakan sebagai sediaan
pengeringan untuk pelapis; siccatives untuk digunakan sebagai sediaan pengeringan untuk tinta; siccatives untuk lak;
siccatives untuk pernis; sienna earth (zat pewarna); sumac untuk pernis; terpentin [tinner untuk cat]; terpentin dari getah;
terpentin untuk digunakan sebagai pengencer cat; timah dalam bentuk bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi,
percetakan dan seni; timah putih (zat pewarna); tinner untuk cat dasar; tinta cetak; tinta cetak mesin stensil; tinta cetak
termokromik; tinta duplikat; tinta intaglio; tinta isi ulang; tinta kering; tinta logam untuk digunakan dalam bidang seni; tinta
logam untuk digunakan dalam pencetakan; tinta penanda untuk hewan; tinta sablon; tinta stempel; tinta tipografi; tinta ukiran;
tinta untuk digunakan dalam pencetakan offset; tinta untuk digunakan dalam pencetakan silkscreen; tinta untuk menandai;
tinta untuk mencetak, menandai dan mengukir; titanium dioksida [zat pewarna]; titanium putih (zat pewarna); toner; toner untuk
printer; toner untuk printer dan mesin fotokopi; toner xerografis; ultramarine blue (zat pewarna); vat dyes (zat pewarna);
vermilion (zat pewarna); whitewash (pelapis); yellow wood [zat pewarna]; zat anti karat; zat pengental untuk cat; zat pengikat
untuk cat; zat pewarna dari tumbuhan madder; zat pewarna kayu; zat pewarna pigmen; zat warna anorganik; zat warna tahan
api; zat warna untuk tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 16:18:36
540   EtiketDID2021089836

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bangka IV No. 57 A, RT.010/RW.003, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang
Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

DR. NANANG MASRANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: GLOWING SKIN IS GLOSKIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Krim untuk vagina yang tidak mengandung

obat; Pembersih serba guna; Pembersih untuk badan; Perlengkapan mandi; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun mandi;
Sabun untuk muka; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan tabir surya; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk menghilangkan
bulu (kosmetik); Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Vitamin
rambut; bahan pewarna rambut; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku; cat kuku
dan penghapus cat kuku; celak mata; deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik;
kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; krim aromaterapi; krim kosmetik; krim kulit; krim kulit tabir surya;
krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; kuku palsu; lipstik; losion rambut; losion setelah bercukur; losion
untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion untuk keperluan
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; masker kecantikan; masker kosmetik; masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak
wangi; pasta gigi; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih
untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi;
penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; penyegar nafas; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perona pipi; pewangi rambut; sabun deodoran; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tidak mengandung
obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up
untuk wajah dan tubuh; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan pembersih wajah; sediaan perawatan kuku; sediaan rias
rambut kosmetik; sediaan untuk mengecat rambut; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; serum kulit (kosmetik);
shampo rambut; susu pembersih wajah; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tonik rambut; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 16:22:24
540   EtiketDID2021089837

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. SUKAMAJU, RT 004 RW 001, KELURAHAN PAGELARAN, KECAMATAN
CIOMAS, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16610

RAISITA FEBRIYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MQB MUSTIKA QUEEN BEAUTY & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MQB MUSTIKA QUEEN BEAUTY Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH dan EMAS
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; Sediaan perawatan wajah; 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; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; lipstik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; 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 tidak mengandung obat; serum rambut; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 16:31:10
540   EtiketDID2021089838

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN GREEN VILLE BLOK BJ NO.14, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11510

HANRY SUSATIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: SPIRITON
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

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

susu, atau konsentrat protein whey; Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang
dan lutut untuk keperluan medis; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang mengandung vitamin; Obat
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan tulang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang tulang belakang punggung (spondyloarthropathy);
Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis); Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional,
Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak
angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis,
salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu
hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur
untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan
minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; 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; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; imunostimulan;
minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; sediaan farmasi multi-
vitamin; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan
multivitamin; sediaan vitamin; sirup untuk keperluan farmasi; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk
tablet; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen makanan dalam bentuk tablet; suplemen makanan
dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang;
suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke
air; suplemen vitamin dan mineral; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tetes vitamin; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 16:54:56
540   EtiketDID2021089839

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ds gempolsari no.15 rt 04 rw.01 kec tanggulangin kab sidoarjo jawa timur, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, 61272

PT MUSTIKA TEMBAKAU INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GABANA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : TULISAN GABANA WARNA PUTIH DENGAN TERDAPAT GAMBAR 3 DAUN TEMBAKAU DENGAN WARNA DASAR

MERAH DAN KUNING DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 16:55:52
540   EtiketDID2021089840

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bangka IV No. 57 A, RT.010/RW.003, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang
Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

DR. NANANG MASRANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLOSKIN BEAUTY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Krim untuk vagina yang tidak mengandung
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obat; Pembersih serba guna; Pembersih untuk badan; Perlengkapan mandi; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun mandi;
Sabun untuk muka; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan tabir surya; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk menghilangkan
bulu (kosmetik); Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Vitamin
rambut; bahan pewarna rambut; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku; cat kuku
dan penghapus cat kuku; celak mata; deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik;
kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; krim aromaterapi; krim kosmetik; krim kulit; krim kulit tabir surya;
krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; kuku palsu; lipstik; losion rambut; losion setelah bercukur; losion
untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion untuk keperluan
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; masker kecantikan; masker kosmetik; masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak
wangi; pasta gigi; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih
untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi;
penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; penyegar nafas; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perona pipi; pewangi rambut; sabun deodoran; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tidak mengandung
obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up
untuk wajah dan tubuh; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan pembersih wajah; sediaan perawatan kuku; sediaan rias
rambut kosmetik; sediaan untuk mengecat rambut; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; serum kulit (kosmetik);
shampo rambut; susu pembersih wajah; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tonik rambut; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 17:02:32
540   EtiketDID2021089841

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebon Sirih No. 88 Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110
PT. Monde Mahkota Biskuit

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRISPY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit kering;

Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit untuk
menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa susu; Roti, sandwich, biskuit; biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk;
biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit
mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; coklat, permen
dan hadiah biskuit menghambat; hardtack [biskuit]; kue, biskuit, kue kering; shortbread biskuit; sponge fingers [biskuit]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 17:14:47
540   EtiketDID2021089842

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kemuning 49, RT/RW: 009/009, Kota Surabaya, Jawa Timur
HENDRI HARTANTO

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 :

: DRKLIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pembasmi kuman; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri; Bubur gandum untuk bayi; Busa

tangan antibakteri; CELANA DALAM SANITER; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas
air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan
bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Celana dalam sanitasi; Deodoran spray; Desinfektan dan antiseptik; Deterjen
cucian antibakteri dan antiseptik; Gel antiseptik; Gula-gula yang mengandung obat; Jamu; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu
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dalam bentuk tablet; Jamu herbal; Jamu pelangsing; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk
keperluan kebersihan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan
sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Krim Jerawat; Krim obat herbal; MINYAK ANGIN; Madu untuk
kesehatan; Madu untuk obat; Makanan ringan untuk bayi; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk digunakan sebagai
alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman yang mengandung vitamin; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan
pengobatan atau medis; Minyak Telon; Minyak gosok; Minyak kayu putih; Obat Pemutih; Obat kumur gigi; Obat-obatan (dalam
bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Pembalut wanita;
Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci
tangan antibakteri; Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik;
Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Persiapan dalam bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut;
Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina;
Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut
mengandung obat; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat;
Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang
perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; 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;
Semprotan mulut mengandung obat; Sereal untuk bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang
diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Suplemen herbal organik dan non-organik;
Suplement; Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa kapsul; TONIK OBAT KUAT; Tisu yang diresapi
dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan
deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; abrasive gigi; antibiotik; antiseptik; antiseptik untuk keperluan pertanian; antivirus;
antivirus untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan;
bahan untuk menambal gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; balsem yang
mengandung obat; bedak bayi mengandung obat; bedak salicyl; bedak yang mengandung obat; busa pembersih tangan untuk
desinfektan; celana dalam untuk haid; celana popok bayi; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; desinfektan;
desinfektan cair; desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan semprot; desinfektan untuk keperluan dokter
hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan pertanian;
desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga;
desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; deterjen kuman; disinfektan
laboratorium; disinfektan serba guna; farmasi; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; garam mandi obat; garam mineral
untuk mandi; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih
tangan untuk desinfektan; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis; gula untuk keperluan medis; handuk sanitasi;
handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil farmasi; infus obat; jamu tradisional; kamper untuk
keperluan medis; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas untuk keperluan medis; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk
obat-obatan; 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; kosmetik yang mengandung obat; koyo
detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim
antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim hidrokortison; krim homeopati untuk penggunaan topikal; krim kulit berbasis kortison;
krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim
obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat,
salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka
dan perawatan luka atau laserasi; krim pelindung obat; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat
untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; lilin gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan;
losion untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion dan krim obat untuk
tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion kalamin; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; lotion rambut mengandung obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk
merawat kaki atlet; lotion wajah obat; makanan bayi; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan
nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan suplemen vitamin dan mineral;
makanan untuk bayi; mencuci muka antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan obat; minuman bervitamin; minuman
untuk bayi; minyak angin aromaterapi; minyak ikan untuk keperluan medis; minyak obat; obat dalam bentuk tablet untuk
farmasi; obat herbal; obat jerawat; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-obatan farmasi; obat-obatan
herbal; obat-obatan mentah; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-
obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-
obatan untuk penggunaan medis; pasta gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pelapis gigi;
pembalut wanita; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan
mengandung obat; pembersih hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih tangan antiseptik; pemoles gigi; perban
cair antiseptik; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet obat; permen yang mengandung obat; permen,
obat; pil untuk keperluan farmasi; plester medis; plester perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan medis;
plester tempel yang mengandung sediaan farmasi; plester-plester yang mengandung obat; popok bayi; popok celana dewasa
untuk orang yang tidak bisa menahan buang air kecil/besar; ramuan jamu; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk
buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat
untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun
wajah obat; salep antibiotik; salep untuk keperluan farmasi; salep yang mengandung obat; sampo kering obat; sampo
mengandung obat; sampo obat; sediaan antibakteri; sediaan antibiotik; sediaan antiseptik; sediaan dermatologis untuk
penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan
farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan kimia untuk keperluan
sanitasi; sediaan multivitamin; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis;
sediaan pencukuran obat; sediaan pengobatan jerawat; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan perawatan
rambut mengandung obat; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan sanitasi kuku; sediaan sanitasi tangan; sediaan
sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan sanitasi untuk
penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah tangga;
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sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; sediaan vaksin; sediaan vitamin;
sediaan vitamin campuran; sediaan-sediaan kedokteran hewan; semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan anti-
cetakan untuk desinfektan; semprotan antibakteri; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal;
semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; serum; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; steroid; stimulan pertumbuhan rambut; suplemen gizi
dalam bentuk kaplet; suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen makanan dalam bentuk tablet; suplemen makanan
dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan untuk
bayi; suplemen nutrisi; suplemen vitamin cair; susu bubuk untuk bayi; susu formula bayi; tablet antibiotik; tablet hisap obat;
tablet vitamin; tablet-tablet yang mengandung obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; tisu antiseptik sekali pakai;
tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai
disinfektan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik untuk keperluan medis;
vaksin; vitamin; vitamin untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 17:20:59
540   EtiketD152021089844

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Badak Utara No.3, RT.004/ RW.003, Kel. Mamajang Luar, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90132

HARRY GITA PRATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AyGep-RX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Geprek Cabe Hijau; Ayam Geprek Keju; Ayam Geprek Sambal Matah; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kuning;

Ayam geprek; Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Crispy original (Ayam goreng Ayam tepung original); ayam goreng
kremes; ayam goreng rempah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 17:21:34
540   EtiketDID2021089845

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Joyoboyo No. 62, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64182
PT. SCENTICA CHEMICAL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Scentica
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : -
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bibit parfum; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; air parfum;

bahan parfum dan perasa/aroma; colognes, parfum dan kosmetik; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk
parfum; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum
air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air
toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; sachet parfum; sediaan
fumigasi [parfum]; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 17:48:46
540   EtiketDID2021089846

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Cimanuk V/H.34.RT.005/RW.002, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50126
Ari Kristijawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fizalien Food
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Orange, Coklat, Merah, Pink, Kuning, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kelapa kering yang sudah diolah; Sediaan kacang; kacang dikupas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 17:50:05
540   EtiketJID2021089847

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PER. KUANTAN JAYA BLOK. L NO. 19, RT. 002/RW. 004, KEL. SEKIP, KEC. LIMA
PULUH, Kota Pekanbaru, Riau

GUAN CAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIE PANGSIT KHIAU KU LING SELAT PANJANG
Merek Kata dan Lukisan

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

minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang;
Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; jasa katering
untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa restoran; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran cepat saji; restoran dengan layanan
utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 18:00:06
540   EtiketJID2021089848

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kolonel Masturi No. 41 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Lembang,  Kabupaten
Bandung Provinsi Jawa Barat;  Kode pos 40391 telp 022 7612165 , Kabupaten
Bandung, Jawa Barat, 40391

PT. SHARIA GREEN LAND

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adherie Zulfikri Sitompul S.H., M.H.MIP.CLA.BrevAB
AZS Advocate & IPR Consultan Office  Komp Puri Kartika CD/14 rt 004 rw 006 Kel.
Tajur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHARIA GREEN LAND
Merek Kata dan Lukisan

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

properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa
real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan; dealer
properti dan agen pengelola, dalam semua jenis properti, pengembangan, tanah dan real estat; layanan investasi properti dan
real estat; layanan manajemen real estat  yang berhubungan dengan properti kondominium dan properti hotel; layanan
properti real estat; manajemen properti real estat; manajemen real estat properti komersial; pengembangan properti dan real
estat; penyewaan properti komersial, industri, ritel dan perumahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 18:11:44
540   EtiketDID2021089849

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Bumi Indah Blok GC/29, RT 006/RW 009, Kel/Desa Sukamantri, Kecamatan
Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

Maryatno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : PAKDE MAR
566 Arti Bahasa : PAKDE MAR, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk; kerupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 18:22:35
540   EtiketDID2021089850

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dr. Saharjo No. 149, RT/RW 007/004, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan
Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12860

PT. Tirtanium Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Agung Rubian Nugrahadi, S.H., M.Hum.
Gedung Educenter Lt. 2A Unit 22267 Kav. Commercial International School Lot 2 No.
8 BSD City, Lengkong Kulon, Pagedangan Kab. Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tirtanium
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru muda, biru tua
511 Kelas Barang/Jasa : 1, 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, manufaktur, pertanian, hortikultura dan perhutanan, termasuk bahan kimia

untuk mengolah limbah cair, memurnikan air, memroses mineral, dan untuk digunakan dalam konstruksi jalan dan trek; Bahan
kimia untuk keperluan industri, yaitu, komposisi berbasis pelarut untuk melarutkan dan memisahkan hidrokarbon, hidrogen
sulfida, gas yang mudah terbakar, arang, oligomer, dan sejenisnya, atau kombinasi daripadanya.; Gas-gas dibekukan untuk
keperluan industri; Media dan proses untuk penggunaan ilmiah atau penelitian, yaitu, reagen dan sediaan kimia dalam bentuk
bubuk, gel atau cairan untuk digunakan dalam industri bioteknologi, medis, diagnostik, farmasi dan forensik; aditif kimia untuk
cairan pengeboran sumur minyak; bahan kimia pemurni air; bahan kimia pengolahan air limbah; bahan kimia yang digunakan
untuk pengolahan air; gas padat untuk keperluan industri; gas pendingin; karboksimetil selulosa digunakan sebagai zat
penahan air dalam pembuatan bahan kimia pertanian; penetral gas beracun; sediaan kimia untuk pengolahan air; senyawa
perekat untuk pipa===
===pengolahan air minum, air layanan dan air limbah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 18:23:01
540   EtiketDID2021089851

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Kadu Bungbang RT 004/RW 002, Kel/Desa Kadubungbang, Kecamatan
Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten, 42271

Rina Angraeni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOHAY BAROKAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BOHAY BAROKAH, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar tepung; kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 19:00:36
540   EtiketDID2021089852

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Conclave Simatupang, Kawasan Komersial Cilandak No. 410, Jl. Cilandak KKO, Kel.
Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. Sinergi Ayu Semesta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : btfl.
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk minuman; Konsentrat  untuk membuat minuman buah; Minuman  serat buah; Minuman buah atau sayuran;

Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman ekstrak buah atau
sayuran yang bebas alkohol; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau
suplemen gizi lainnya; Minuman rasa buah; 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; bubuk untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman;
konsentrat untuk membuat minuman buah; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman berbahan dasar buah;
minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman buah; minuman buah dan jus buah; minuman jus
buah bersoda tanpa-alkohol; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; smoothies [minuman buah-
buahan non alkohol]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 19:06:37
540   EtiketJID2021089853

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Seruni No 53, RT.07/RW.09 Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60272

PT. BROADWAYBARBER INDONESIA MAJU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BROADWAY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Broadway = hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Biru dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 19:10:05
540   EtiketDID2021089854

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka IV LK VII NO 116, RT/RW: -/- , Kel/Desa: Helvetia Tengah,
Kec: Medan Helvetia, Kota. Medan, Prov. Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera
Utara

Prilly Chairunnisa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KUNAI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit
(kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim
kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (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); Masker pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Ramuan kosmetik
untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu
kultur mikroorganisme tidak hidup; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas
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untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik;
body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk keperluan kosmetik;
emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik;
gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan
lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi
dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah
dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik yang mengandung
ekstrak batu permata; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik;
losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit
dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik
mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak
mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan
kosmetik; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik
wajah; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pembersih
tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades
untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer
kuku [kosmetik]; produk pelindung matahari (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan
kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun
batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci
piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur; sabun kertas untuk
penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam
bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun
pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun tubuh tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan dan produk perawatan kulit
[kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan
kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik;
sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk simulasi
warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi
bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik];
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi
(kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu, kain atau
penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 19:21:46
540   EtiketDID2021089855

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan Kav DPR - Cipondoh Blok C No. 280, Kel. Nerotog, Kec.
Pinang, Kota Tangerang, Banten

PT. Azano Erly Sejahtera

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Erlyssa
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Syar'i; Busana Muslim; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian

dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian, yaitu, atasan,
kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, setelan
baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus,
kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja
berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual
bertudung; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; baju busana muslim; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian;
blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; celana bayi; celana formal; celana kasual; celana olahraga; celana panjang;
celana panjang longgar; celana pendek; celana untuk anak-anak; celemek [pakaian]; dalaman jilbab; ikat pinggang [bagian
dari pakaian]; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; jilbab; kemeja [pakaian bisnis]; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset
[pakaian yayasan]; legging [celana panjang]; pakaian; pakaian dalam; pakaian formal; pakaian jadi; pakaian khusus untuk
olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian renang; pakaian santai; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita;
pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki,
tutup kepala; rok [pakaian bisnis]; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu gunung; sepatu olahraga; sepatu 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; syal dan jilbab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 19:49:08
540   EtiketDID2021089856

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bellezza Permata Hijau Office Walk, Lantai 2 No. 282, Jl. Letjen Soepeno No. 34,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12210

PT. PUF STRATEGI GLOBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Nugraha S.H.,
Ubud Village, Kintamani C1-25, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang, Banten 15151

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUFF BAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Alat untuk

memanaskan tembakau untuk tujuan penghirupan; 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; Kartrid untuk rokok elektronik;
Katrid isi ulang untuk rokok elektrik; Kotak rokok elektrik; Kotak untuk aksesoris rokok elektronik; Larutan Cair untuk digunakan
dalam Rokok Elektronik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Larutan
perasa nikotin cair tanpa tembakau untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral;
Larutan perasa untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral; MOD vape; POD
vape; Penguap berkabel untuk rokok-rokok elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Peralatan pembersih dan sikat pembersih
untuk rokok elektronik; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau  untuk
melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Perangkat untuk melepaskan nikotin dengan inhalasi bubuk
yang megandung nikotin sebagai pengganti tembakau; Perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; Perasa, selain minyak
esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang tidak
mengandung nikotin; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok
elektronik.; Perasa, selain minyak esensial, untuk tembakau; Pipa rokok bukan dari logam mulia; Rokok dengan aroma kopi;
Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok
elektronik dengan tembakau perasa; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Tempat untuk aksesoris rokok
elektronik; Tempat untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Tempat untuk rokok elektronik;
Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik yang terbuat dari kulit atau kulit imitas; aksesoris untuk perangkat untuk
memanaskan tembakau; aksesoris untuk rokok eletronik; barang-barang untuk perokok yang terbuat dari kulit atau kulit
imitasi; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan
untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; cairan rokok elektronik
[e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; cartomizer untuk rokok elektronik; corong untuk tempat rokok; cotton bud khusus
diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; cotton bud khusus diadaptasi untuk
rokok elektronik; dudukan dalam mobil untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; e-liquid
[cairan rokok elektronik]; evaporator tembakau; evaporator untuk tembakau; herbal untuk merokok; kantong nikotin oral bebas
tembakau (bukan untuk penggunaan medis); kartrid yang dijual diisi dengan gliserin sayuran untuk rokok elektronik; kartrid
yang dijual penuh dengan perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan propilen
glikol untuk rokok elektronik; kasing /selubung untuk perangkat merokok elektronik; katrid yang dijual terisi utnuk rokok
eletronik; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang; larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok
elektronik; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; nikotin untuk produk-produk tembakau yang
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dipanaskan-tidak dibakar atau produk-produk tembakau yang dipanaskan; nikotin untuk rokok elektronik; pemegang perangkat
merokok elektronik dalam mobil; pemegang rokok elektronik dalam mobil; pengganti tembakau untuk keperluan inhalasi;
penutup dekoratif untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; penutup dekoratif untuk
perangkat merokok elektronik; penutup dekoratif untuk rokok elektronik; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk
inhalasi aerosol yang mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); perangkat elektronik dan bagian-bagiannya
untuk memanaskan rokok atau tembakau untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin inhalasi; perangkat elektronik
untuk penghirupan yang mengandung minyak esensial (barang-barang keperluan perokok); perangkat merokok elektronik;
perangkat pemanas tembakau; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk tembakau dan pengganti tembakau;
perangkat vaping elektronik; perasa kimia dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk pengganti tembakau;
perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam penguap oral untuk
perokok; pipa merokok elektronik; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan agar melepaskan aerosol yang mengandung
nikotin untuk inhalasi; produk tembakau yang mengandung atau dberi rasa kretek untuk dipanaskan; produk-produk tembakau
yang dipanaskan; produk-produk tembakau yang dipanaskan-tidak dibakar; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan
sebagai alternatif rokok tradisional; stiker aksesoris untuk rokok elektronik; swab pembersih khusus diadaptasi untuk
perangkat merokok elektronik; tembakau untuk dihirup dengan tembakau; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; vaporiser oral untuk perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 20:05:43
540   EtiketJID2021089858

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bellezza Permata Hijau Office Walk, Lantai 2 No. 282, Jl. Letjen Soepeno No. 34,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12210

PT. PUF STRATEGI GLOBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sigit Nugraha S.H.,
Ubud Village, Kintamani C1-25, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang, Banten 15151

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUFF BAR
Merek Kata

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 kantor; Iklan melalui media elektronik; Iklan secara online; Jasa

pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan perawatan
kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui website;
Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); 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 toko;
Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada
rokok elektronik, tembakau,

pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Layanan grosir dan eceran di
bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik; Mempromosikan
barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan
penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan
sticker pada ponsel; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Pengelolaan hubungan pelanggan khusus
terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya
baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Penyediaan ruang iklan untuk
barang dan jasa di website; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Toko Grosir Elektronik;
fungsi kantor; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan komersial; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa periklanan;
jasa periklanan dan manajemen; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok,
korek api; layanan eceran atau grosir untuk artikel perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok;
layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok; management kantor; manajemen kantor yang
terkomputerisasi; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan
memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan khusus
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terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya
baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; penayangan iklan (ad serving),
yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengindeksan web untuk tujuan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; perencanaan periklanan; toko; toko
grosir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 20:24:07
540   EtiketDID2021089859

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ARIMBI I H / 2 RT. 008/001 KEL. PLOMBOKAN, KEC. SEMARANG UTARA,
SEMARANG 50171, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50171

HENDRA RACHMANTORO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POLYGUMMY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, ORANGE, KUNING, HIJAU, BIRU, PINK, UNGU, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Boba teh durian; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; minuman

berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan
krim busa manis; minuman teh boba; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya;
tapioca pearls (isian untuk minuman boba)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 20:27:22
540   EtiketDID2021089860

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ARIMBI I H / 2 RT. 008/001 KEL. PLOMBOKAN, KEC. SEMARANG UTARA,
SEMARANG 50171, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50171

HENDRA RACHMANTORO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POLYGUMMY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, ORANGE, KUNING, HIJAU, BIRU, PINK, UNGU, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Boba; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 20:27:38
540   EtiketJID2021089861

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Gurame II No.1 Rt.005 Rw.004 Kel. Karawaci Baru Kec. Karawaci , Kota
Tangerang, Banten, 15116

Herik Suryaningsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Surya Ratu Corporate
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===penyediaan makanan dan minuman===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 20:43:40
540   EtiketDID2021089862

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. AR HAKIM GG. PACAR No. 31 KEL. TEGAL SARI I - KEC. MEDAN AREA KOTA
MEDAN - SUMATERA UTARA, Kota Medan, Sumatera Utara, 20216

YIUDHI DARMARGO TAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nataria
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam,Merah,Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Cone snack

[makanan ringan berbahan dasar tepung]; Jus jahe [minuman]; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari
nasi, pasta dan atau mi; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering
(gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan
berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula];
Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan
berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan
rumput laut; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan
ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari
sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan
organik berbahan dasar sereal; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -,
teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar madu; Minuman coklat
dengan atau tanpa 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 teh dengan atau tanpa susu; Minuman temulawak; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu,
kopi dan cokelat); Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan
aroma buah-buahan berbentuk serbuk; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; camilan granola
dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk,
pretzel atau popcorn; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ginseng olahan untuk digunakan
sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; kue untuk makanan ringan; makanan olahan
berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan
makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan ringan berbahan dasar beras;
makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat
probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan
ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao;
makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan
dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan
berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas
gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan
dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan
dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan
berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi
terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang
terutama terdiri dari biji-bijian; maté (minuman infused); minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly,
pearl; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba,
jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh
yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman 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 es berbahan dasar kopi; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; 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 wedang jahe; minuman yang terbuat dari
campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berperisa cokelat; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang
berbahan dasar adzuki bean jelly]; mizu-yokan-no-moto [Makanan Jepang terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; perasa lemon,
selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; permen buah jelly; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar
jagung; royal jelly *; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan medis; sediaan makanan ringan terbuat dari
sereal; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi;
sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 20:46:38
540   EtiketDID2021089863
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: kp.karajan, ds.mekarjaya, rt.003/rw.002, kec.purwasari, kab.karawang, prov.jawa
barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Siti Anisa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Canasa Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah muda, Hijau, dan 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 .;
Lip tint (pewarna bibir); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker wajah (kosmetik); Pembersih makeup all-in-one;
Pemerah 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 bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir;
kosmetik untuk bibir; 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; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; mandi minyak untuk perawatan rambut; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan
perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker mata; pelembab bibir; pewangi rambut; produk dan sediaan
untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); sampo
untuk rambut manusia; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih,
toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah,
lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung
obat); sediaan rambut tanpa obat; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; wewangian, minyak esensial, kosmetik,
lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 21:05:43
540   EtiketDID2021089864

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Link. Telu RT 002/RW 004, Kel. Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota
Cilegon, Banten, 42411

Nurrohman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SI MANJA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SI MANJA, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Madu untuk Makanan manusia; madu; madu herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 21:07:20
540   EtiketDID2021089865

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cirendeu Indah III no. C3, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Kota
Tangerang Selatan, Banten

Fadhilah Cahya Maharani, Fadhilah Cahya Maharani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FLAMAHR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PEMADAM NYALA LILIN DARI LOGAM MULIA; Barang-barang yang terbuat dari logam mulia atau yang dilapisi
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dengannya, yaitu cincin, gelang, kalung (perhiasan), anting, bros (perhiasan), liontin (perhiasan); Gantungan kunci untuk
hiasan; Liontin untuk gelang; Liontin untuk kalung; PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG PERHIASAN); Peralatan dan
instrumen horologis dan kronometrik; Perhiasan dan batu mulia; TALI ARLOJI; TEMPAT LILIN BUKAN DARI LOGAM MULIA;
Tusuk Konde; anting klip; anting tindik; anting-anting; anting-anting emas; anting-anting hoop; anting-anting perak; bagian
komponen untuk instrumen horologis dan kronometrik; bagian komponen untuk jam dan arloji; batu permata; batu safir;
berlian; bros [perhiasan]; cabochons; cincin (perhiasan); cincin emas; cincin jari; cincin kawin; cincin perhiasan; cincin
pertunangan; gantungan kunci; gelang; gelang (perhiasan); gelang [perhiasan]; gelang berlapis perak; gelang emas; gesper
untuk gelang jam; jimat (perhiasan); jimat untuk perhiasan; kalung (perhiasan); kalung [perhiasan]; kalung choker; kalung
perak; karya seni dari logam mulia; kotak perhiasan; kotak perhiasan kecil; kotak pernak-pernik (kotak perhiasan); liontin
(perhiasan); mahkota; misbaha [tasbih]; mutiara (perhiasan); mutiara alami; olivin [permata]; ornamen perak di alam
perhiasan; ornamen perak pada perhiasan; patung dari logam mulia dan campuran logam mulia; patung logam mulia; patung,
patung dan karya seni dari logam mulia; patung-patung logam mulia; penutup untuk kalung; perhiasan; perhiasan adat;
perhiasan berlian; perhiasan cloisonné; perhiasan dari batu ambar; perhiasan giok; perhiasan kostum; perhiasan kuning
amber; perhiasan manik-manik kayu; perhiasan mutiara; perhiasan perak; perhiasan untuk kepala; perhiasan untuk pria;
perhiasan untuk wanita; perhiasan, batu mulia; permata; pin [perhiasan]; rantai [perhiasan]; rantai perhiasan; rubi; sardonyx;
tasbih; tempat perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 21:08:31
540   EtiketDID2021089866

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Husein Sastranegara, Ruko Duta Gardenia Boulevard Blok H-20, Kelurahan
Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, 15124

PT NUTRIWEL GLOBAL JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEMO + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===garam; garam untuk memasak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 21:13:36
540   EtiketDID2021089867

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok N5 No. 45 RT.007/010
Kel. Kedoya Utara, kec. Kebon Jeruk
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Antonius T. NG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Faishal Abdul Aziz S.M.
X-PRES PATENT, Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang  Prapatan
Raya Kav.100

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ERASOL PRO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Pink, Biru, Hitam, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===pewarna untuk digunakan dalam pembuatan tinta cetak; tinta cetak; tinta sablon; tinta untuk digunakan dalam pencetakan

offset; tinta untuk mencetak, menandai dan mengukir; toner===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 21:15:10
540   EtiketDID2021089868

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok N5 No. 45 RT.007/010
Kel. Kedoya Utara, kec. Kebon Jeruk
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Antonius T. NG
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Faishal Abdul Aziz S.M.
X-PRES PATENT, Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang  Prapatan
Raya Kav.100

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ERASOL
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Pink, Kuning, Biru, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengikat emulsi akrilik nanopartikel untuk digunakan pada cat dan pelapis; bahan kimia untuk mencetak [fotografi]; bahan

kimia untuk pemrosesan film fotografi; continuous microemulsion; damar polimer untuk digunakan dalam pembuatan tinta
cetak (printing ink); emulsi fotografi; emulsi silikon; larutan kimia untuk mencetak [fotografi]; perekat untuk menerapkan
penutup dinding; sediaan dan bahan kimia untuk film, fotografi, percetakan dan pembuatan kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 21:17:35
540   EtiketDID2021089869

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. RSS Pemda Blok B1 No 16, RT 002/RW 008, Kel. Banjar Asri, Kecamatan
Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, 42123

Lia Dewi Purnamasary

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FELIA RAJUT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FELIA RAJUT, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===dompet; tas *; tas rajutan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 21:34:15
540   EtiketDID2021089870

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Alamanda Blok G 10 No.8 Karangsatria, Tambun Utara, 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 :

: RAMUAYU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu pelangsing; Jamu

untuk kesehatan; Minuman diet; Minuman pelangsing; Obat-obatan tradisional; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet
dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan diet;
Suplemen-suplemen serat makanan diet; 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; jamu tradisional; jamu-jamuan
pelangsing tubuh; minuman suplemen diet; obat-obatan; obat-obatan herbal; obat-obatan pelangsing tubuh; pil pelangsing;
sediaan-sediaan makanan diet; suplemen diet; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen makanan
diet; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk
penurunan berat badan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 22:18:02
540   EtiketJID2021089871

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CBD Emerald Blok CE/A No. 01, Boulevard Bintaro Jaya - Perigi - Pondok Aren -
Tangerang 15227, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15227

PT. JAYA REAL PROPERTY, TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BINTARO CREATIVE VILLAGE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH; PUTIH; HITAM; COKELAT
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang

didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung,
tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara
pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property; Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan,
pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium, properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan,
properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian,
pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan; Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen; jasa
agen real estate, manajemen, administrasi dan layanan penilaian; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan
bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang
berkaitan dengan penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen real estat
yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen untuk real estate; manajemen real estat dari properti sewaan;
manajemen real estat properti komersial; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet; memberikan
daftar real estat dan informasi real estat melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan informasi real estat
melalui situs web; memberikan informasi di bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi real estat yang berkaitan
dengan properti dan tanah; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan;
penyediaan informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen,
kondominium, villa, dan kabin melalui portal website internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 22:18:23
540   EtiketJID2021089872

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CBD Emerald Blok CE/A No. 01, Boulevard Bintaro Jaya - Perigi - Pondok Aren -
Tangerang 15227, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15227

PT. JAYA REAL PROPERTY, TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BINTARO CREATIVE VILLAGE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH; PUTIH; HITAM; COKELAT
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,

sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Jasa 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; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik
atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Pengoperasian, administrasi, manajemen dan penyelenggaraan
taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; menyediakan fasilitas taman
hiburan (amusement park); taman hiburan dan layanan taman hiburan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 22:18:43
540   EtiketJID2021089873

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CBD Emerald Blok CE/A No. 01, Boulevard Bintaro Jaya - Perigi - Pondok Aren -
Tangerang 15227, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15227

PT. JAYA REAL PROPERTY, TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BINTARO CREATIVE VILLAGE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH; PUTIH; HITAM; COKELAT
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang

akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Menyediakan fasilitas untuk
mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Penyewaan tempat untuk
acara sosial; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara
sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara
untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-
resepsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 22:24:09
540   EtiketJID2021089874

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The City Tower, level 12 - 1N. Jln. MH Thamrin No. 81 RT/RW 002/006 Kel.
menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310

PT. Aplikasi Multi Guna

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tokostartup
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Startup : Perusahaan Pemula
591 Uraian Warna : Hijau dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa telekomunikasi, yaitu pengiriman pesan instan, dan pengiriman teks elektronik, audio, video dan multimedia lain;

Layanan on-line, yaitu, jasa pemberian informasi melalui jaringan komputer lokal dan jaringan global di bidang telekomunikasi
dan telefoni; Layanan telekomunikasi, yaitu, jasa penyediaan telekonferensi multimedia berbasis web, konferensi video, dan
layanan pertemuan online yang memudahkan bagi pengguna untuk melihat, berbagi, mengedit, dan mendiskusikan isi
dokumen, data, dan gambar secara simultan dan asynchronous (proses pengeksekusian kode yang tidak sesuai dengan
urutan yang ada ) oleh para peserta melalui browser web; Layanan telekomunikasi, yaitu, menyediakan sambungan
telekomunikasi untuk jaringan komputer global; Layanan yang memungkinkan orang untuk mengakses situs web melalui
internet; Menyediakan akses ke situs internet/mesin pencari; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Kompute;
Penyediaan portal situs web Internet yang menampilkan informasi di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan
teknologi telekomunikasi; Telekomunikasi, yaitu, menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi dan menyediakan koneksi
telekomunikasi ke jaringan komputer global; jasa penyediaan forum on-line untuk pengiriman pesan di antara para pengguna
komputer mengenai pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan presentasi multimedia, rapat online, acara online,
pelatihan online, penjualan online, dan pemasaran online; jasa penyediaan layanan komunikasi multimedia real-time melalui
situs web di Internet untuk penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak, rapat online, konferensi telepon, dan konferensi
video; jasa telekomunikasi; jasa telekomunikasi untuk telekonferensi, konferensi audio, konferensi web, jasa kolaborasi video,
konferensi video, webinar, dan jasa streaming; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas data, gambar, video dan
mengirim dan menerima pesan digital melalui komputer global dan jaringan komunikasi; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi
elektronik atas suara, data, gambar, audio dan video dengan menggunakan jaringan komunikasi nirkabel dan Internet;
konsultasi telekomunikasi; layanan berbagi foto peer-to-peer, yaitu
transmisi elektronik file foto digital antara
pengguna internet, video, dan file multimedia;
menyediakan akses ke komputer, database
elektronik dan online; layanan konferensi web; layanan telekomunikasi dan komunikasi; layanan telekomunikasi untuk
menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer global; menyediakan akses ke database dan informasi melalui
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jaringan komputer global; menyediakan akses ke forum online; menyediakan akses ke informasi di jaringan komputer;
menyediakan akses ke informasi melalui Internet; menyediakan akses ke informasi melalui jaringan data; menyediakan akses
ke komputer, elektronik, dan database online; menyediakan akses ke portal web; menyediakan akses ke saluran obrolan
online; menyediakan akses ke web, surat dan portal berita; menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan informasi
komputer global; menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan informasi komputer global untuk transfer dan penyebaran
berbagai informasi; menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer global; menyediakan akses pengguna ke
Internet [penyedia layanan]; menyediakan akses pengguna ke informasi di Internet; menyediakan akses pengguna ke jaringan
komputer global; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global dan situs online yang berisi informasi tentang
berbagai topik; menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan
forum komunikasi online, yaitu
transmisi topik-topik yang diminati secara
umum; menyediakan ruang obrolan online dan
papan buletin elektronik untuk transmisi pesan
di antara pengguna di bidang kepentingan
umum; menyediakan informasi dalam bidang telekomunikasi; menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik
untuk transmisi pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; menyediakan ruang obrolan online untuk jejaring
sosial; menyediakan ruang obrolan online untuk transmisi pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna;
pengiriman pesan elektronik melalui situs web; pengiriman pesan melalui situs web; penyedia akses ke website internet atau
jaringan komunikasi lainnya; penyedia forum online untuk transmisi pesan, komen dan konten multimedia diantara para
pengguna; penyediaan akses ke basis data komputer di bidang jejaring sosial dan pengenalan sosial; penyediaan akses ke
jaringan on-line elektronik untuk pengambilan informasi; penyediaan akses telekomunikasi ke konten audio yang disediakan
melalui Internet; telekomunikasi; transfer dan penyebaran informasi dan data melalui jaringan komputer dan Internet; transfer
data melalui Internet; transfer data melalui layanan online; transfer informasi dan data melalui Internet; transfer informasi dan
data melalui jaringan komputer; transfer informasi dan data melalui jaringan komputer dan Internet; transfer informasi dan data
melalui layanan online; transfer informasi dan data melalui layanan online dan Internet; transfer informasi melalui Internet;
transmisi dan distribusi data atau gambar audiovisual melalui jaringan komputer global atau Internet; transmisi data video
melalui Internet; transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media melalui jaringan komunikasi digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 22:25:31
540   EtiketDID2021089875

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Masjid No. 1 RT 011 RW 007 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Kota
Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta 13750, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13750

DARU PRASTIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Reni Sunarty S.H., M.H.
Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK,  Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZAQ + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tisu basah; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; kain atau tisu

diresapi dengan pembersih kulit; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi
dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu pembersih
kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 22:28:59
540   EtiketJID2021089876

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CBD Emerald Blok CE/A No. 01, Boulevard Bintaro Jaya - Perigi - Pondok Aren -
Tangerang 15227, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15227

PT. JAYA REAL PROPERTY, TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CREATIVO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH; ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===iklan real estat komersial atau perumahan; manajemen penjualan real estat; pemasaran real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 22:29:13
540   EtiketJID2021089877

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CBD Emerald Blok CE/A No. 01, Boulevard Bintaro Jaya - Perigi - Pondok Aren -
Tangerang 15227, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15227

PT. JAYA REAL PROPERTY, TBK.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CREATIVO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH; ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang

didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung,
tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara
pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property; Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan,
pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium, properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan,
properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian,
pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan; Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen; jasa
agen real estate, manajemen, administrasi dan layanan penilaian; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan
bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang
berkaitan dengan penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen real estat
yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen untuk real estate; manajemen real estat dari properti sewaan;
manajemen real estat properti komersial; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet; memberikan
daftar real estat dan informasi real estat melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan informasi real estat
melalui situs web; memberikan informasi di bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi real estat yang berkaitan
dengan properti dan tanah; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan;
penyediaan informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen,
kondominium, villa, dan kabin melalui portal website internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 22:33:11
540   EtiketDID2021089878

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. AGUNG PERMAI 21 BLK C.III/2 RT014/RW011, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta

GUNTORO HALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LIPSOM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan

dan stamina dan kecantikan; Sediaan-sediaan tambahan untuk berpantang terutama yang mengandung sediaan-sediaan
Vitamin, mineral-mineral, atau substansi-substansi yang mengandung gizi untuk para binaragawan dan keperluan atletik
dalam bentuk bubuk-bubuk, kapsul-kapsul, tablet-tablet dan cairan-cairan; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan,
suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Serat untuk
diet; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Susu kolostrum kering; campuran minuman suplemen diet
bubuk rasa buah; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen minuman kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/12/2021 23:20:36
540   EtiketDID2021089879

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUVMIER & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : LUVMIER Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Biru Muda dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan wajah; 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; 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; pensil mata; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan wajah
[kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak
mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 00:02:37
540   EtiketDID2021089880

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Jeman no 18 RT 03 / RW 07, Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat,
16513

Robertha Dayu Pasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: midnight alley
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru navy, pink muda, pink tua.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Bawahan [pakaian]; Syal, shawls (syal); alas kaki; atasan [pakaian]; dasi; ikat pinggang [pakaian]; pakaian;

pakaian dalam; pakaian luar; pakaian renang; penutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 00:28:48
540   EtiketJID2021089881

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN JANUR INDAH III BLOK LA II NOMOR 12 A, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14240

SAM GAGAH SURYANA, Sam Gagah Suryana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRENDS AUTO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa promosi; Layanan perantara komersial  untuk mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas;

iklan mobil untuk dijual melalui Internet; jasa jual beli mobil bekas; jasa promosi penjualan; layanan promosi; layanan promosi
dan iklan melalui internet; pemasaran promosi; promosi usaha===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 06:39:30
540   EtiketDID2021089882

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Taman Walet Blok SH-2 No 5, RT 001/RW 011, Kel/Desa Sindang Sari,
Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

Muhammad Murtadlo Busyro
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAYTER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : LAYTER, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki; sandal; sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 06:49:12
540   EtiketJID2021089883

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

RICO HARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUVMIER & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 07:09:04
540   EtiketDID2021089885

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

RICO HARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EARTHGANIC & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : EARTHGANIC Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan wajah; 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; 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; pensil mata; produk perawatan wajah [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 07:16:27
540   EtiketD222021089886

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Onta Baru No. 32, RT.003/RW.003, Kel./Desa Mamajang Luar, Kec. Mamajang,
Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan , Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90132

IRMA APRIANTI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hay Glow Beauty
Merek Kata dan Lukisan

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
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
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kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion
berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh,
krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk
keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk
penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
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
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dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku
[kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-
obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan
dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada
kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk
kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-
wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit
topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit
(kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan
kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 07:25:00
540   EtiketJ222021089887

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KALIURANG KM 14 NO 11, Tegalsari, RT/RW: 004/006, UMBULMARTANI,
NGEMPLAK, SLEMAN, D.I YOGYAKARTA, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta,
55584

EVIE YANTI JUSNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Rumah Sekolah
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Biru, Hitam, Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan anak usia dini (PAUD)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 07:27:33
540   EtiketDID2021089888

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp Gunung Jalu RT 001/RW 003, Kel/Desa Cikumbueun, Kecamatan Mandalawangi,
Kabupaten Pandeglang, Banten, 42261

M. Jalu Anggas Raya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOMUNO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : GOMUNO, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Cokelat, Kuning, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik tahu; keripik; keripik buah; keripik jamur; keripik kentang; keripik sayuran; keripik tempe; makanan ringan dan

keripik berbahan dasar kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 07:43:35
540   EtiketDID2021089889

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp Gelam Timur RT 005/RW 003, Kel/Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

Ni'amatul Latifah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANIAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MANIAM, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik tahu; keripik; keripik buah; keripik jamur; keripik kentang; keripik sayuran; keripik tempe; makanan ringan dan

keripik berbahan dasar kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 08:02:48
540   EtiketJID2021089890

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

RICO HARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EARTHGANIC & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : EARTHGANIC Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan; PASAR SWALAYAN; Toko serba ada; jasa penjualan secara online; jasa-jasa perdagangan online;

pengecer toko serba ada; toko===

Halaman 494 dari 668



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 12:26:47
540   EtiketDID2021089903

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEHFIBER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Suplemen diet, nutrisi,

dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen
mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen herbal organik dan non-
organik; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet herbal; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen
herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen nutrisi ekstrak herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 14:10:39
540   EtiketJID2021089905

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Mansion GD III/52 RT/RW:008/010 Kelurahan/Desa Kedaung Kali Angke
Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Gencar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Evelyn Irmea Sinisuka S.H.,
Graha CIMB Niaga 24th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GO CUAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital

yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa-jasa  penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan
manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; layanan game disediakan secara online dari jaringan
komputer atau jaringan ponsel; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
pelatihan saham===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 16:34:26
540   EtiketJID2021089906

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GUNUNG MANIS NO.18 TAMAN DIPONEGORO LIPPO KARAWACI RT.005
RW.008 KELURAHAN BENCONGAN INDAH KECAMATAN KELAPA DUA
PROVINSI BANTEN KABUPATEN TANGERANG TANGERANG., Kabupaten
Tangerang, Banten

DR. FRANCINITA NATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EUNOIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi kantor;

Administrasi komersial; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi program loyalitas untuk
mempromosikan kepemilikan liburan; Administrasi program penghargaan insentif melalui penerbitan dan pemrosesan poin
loyalitas dan penghargaan untuk pembelian barang atau jasa perusahaan; Administrasi sistem dan portal daring yang
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memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi untuk mengoperasikan komputer, sistem komputer
dan peralatan yang dapat dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses Internet; Agen
informasi komersial (menyediakan informasi bisnis, seperti pemasaran atau data demografis); Agen penjualan peralatan
elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Analisis Pasar; Analisis biaya dan
pengawasan dan manajemen persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis
manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang teknologi informasi; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba;
Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; Bisnis konsultasi perekrutan; DEPARTMENT STORE;
Distribusi materi promosi; Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distributor; Distributor alat kesehatan; Distributor alat
pertanian; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor plastik; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Iklan dan
promosi kosmetik; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online pada suatu jaringan
komputer; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan
korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata,
kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan
aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan mengenai bisnis dan pemasaran; Informasi mengenai
bangunan ke dalam basis data komputer; Jasa  ritel/eceran ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang /
mesin industri; Jasa Perdagangan Untuk Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti
Lunak; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa
advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa
administrasi bisnis dan akun; Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa agen penjualan suku cadang dan
aksesoris sepeda motor; Jasa agen yang mengatur, intermediasi atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet
dan jaringan komunikasi lain; Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program afiliasi, program pengembang
solusi, dan program agen, seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai
untuk bersama ke pasar, dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang
memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa 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 ornamen pribadi,
dan gelang (perhiasan); Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa
eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum
udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk
mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa
eceran atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan
selancar, dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau
grosiran untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran toko
serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan
pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama,
sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok,
alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan
wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja,
perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras
komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-
rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton,
barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi,
obat-obatan dan kosmetika; Jasa grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir online; Jasa
grosir produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus; Jasa grosir yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial;
penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran
(retail)  dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)
rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel; penjualan eceran (retail)  file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik,
yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang
lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran
(retail)  program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi, penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan
skema keanggotaan pelanggan; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa klerikal (administrasi) untuk mengambil pesanan
penjualan; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi, pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan
dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang pengepakan dan pengemasan
barang-barang; Jasa konsultasi bisnis sehubungan untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan
global dengan mencari dan menyediakan rujukan untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan;
Jasa konsultasi bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam hal menggunakan, mengumpulkan dan mengelola data dan
informasi dari mesin yang dilengkapi teknologi untuk memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja, mengurangi biaya
dan meningkatkan keselamatan untuk sistem ban berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan
periklanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator
Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan
kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan
untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan
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secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat
pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-
X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-
bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan
peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis
terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan,
gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah,
kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama
(developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain; Jasa manajemen
waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa organisasi dan manajemen
program loyalitas pelanggan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa pembuatan, evaluasi, pemosisian, strategi, dan
pengujian merek; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan melalui katalog; Jasa
pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa
penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga,
peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku
masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemesanan
secara online melalui komputer; Jasa pemrosesan data di bidang pengumpulan, organisasi, pemrosesan, menyesuaikan, dan
otentikasi data digital; Jasa pengadaaan kerjasama, untuk kepentingan pembeli, dari berbagai barang; Jasa pengadaan
kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
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termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman, katalog
barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam jaringan
komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya,
memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata,
kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik
dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau
grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan
komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang
(tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau melalui media
telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan belanja televisi;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya,
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan perawatan
kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui website;
Jasa pengoperasian program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa pengorganisasian dan administrasi yang berkaitan dengan
penyediaan manfaat untuk pelanggan setia dan pelanggan yang sering melakukan transaksi atau skema untuk pelanggan
yang sering terbang (frequent flyer); Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu
bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; 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 ikan hias; Jasa
penjualan kopi dan biji kopi; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan
produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online;
Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan hortikultura, kimia,
bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan dan agregat,
bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan; Jasa penyediaan
fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung  (online);
Jasa penyewaan mesin penjual otomatis; Jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara;
Jasa perantara komersial untuk pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-
bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)),
mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis
untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi,
alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk
mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat
pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk
keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk
keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik
serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa
darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-
mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial
untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-
X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk
diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat
penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin
pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga
listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan
instrumen-instrumen medis; Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara
sambung-langsung (online); Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa periklanan barang secara sambung
langsung (online); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak
langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan
atau viral; Jasa periklanan online; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; 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
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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 atau grosiran; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar
matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang
pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-
tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas
kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat lunak komputer;
Jasa ritel sehubungan dengan tempat untuk perangkat penyimpanan data; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta
gigi, obat kumur oral, obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral
mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi
obat, sediaan perawatan mulut mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut
mengandung obat, pasta gigi obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi,
sikat gigi dan benang interdental; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat,

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

pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir yang
menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko online sepatu
bekas; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah
direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan
tas jinjing; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk
keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris
olahraga; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang untuk orang lain; Jasa
waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang menyajikan ayam;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa konsultasi perniagaan,
informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online,
interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan
dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-
jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida
dan aditif untuk digunakan dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-
alat tangan, koran dan majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Kampanye pemasaran;
Kompilasi dan sistemisasi informasi untuk transmisi elektronik; Konsultan bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis
untuk mengurangi tapak ekologi dan mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah lingkungan melalui optimalisasi
pengemasan.; 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 administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan agen menjawab telepon; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wewangian; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan
kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon
dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan
gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya,
tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui
administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian
peralatan pengawasan keamanan dalam bidang teknologi informasi; Layanan bantuan manajemen personalia; 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 distribusi dalam bidang perangkat
lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan komputer dan
permainan video yang dapat diunduh; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan grosir dan eceran
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di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik; Layanan grosir dan
eceran perabotan rumah; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual
bagian dan aksesoris mobil; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher,
tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan informasi bisnis bersifat
menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat memberikan informasi peluang bisnis; Layanan
informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan kliping berita online; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi merek; Layanan konsultasi pemasaran
bisnis, yaitu, melacak dan menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan, pemasaran,
penjualan, operasi,  khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan
memprediksi konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan mengirimkan dan menerima pesan elektronik; Layanan
pelelangan; Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan
penjualan, terutama yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan
memprediksi konsumen, bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs web pelacakan; Layanan pemasaran dan promosi
penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi;
Layanan pemesanan produk; Layanan pencarian data dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan hasil pencarian;
Layanan pencarian database melalui suatu jaringan; Layanan pencarian informasi di Internet; Layanan pencarian informasi
melalui Internet; Layanan pencarian untuk data elektronik pada komputer; Layanan 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
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pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program
televisi; Layanan pengaturan tampilan etalase toko ritel; Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan perantara komersial
untuk mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh
toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online
yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan perusahaan dan ayanan
pengembangan bisnis dalam bidang sediaan farmasi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi yang berhubungan dengan
acara eSports; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan ritel atau grosir di bidang penyediaan perangkat lunak,
pemutakhiran dan peningkatan pada perangkat lunak komputer atau pada perangkat keras komputer; Layanan ritel atau grosir
yang berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir untuk pengeras suara; Layanan
ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk konsol permainan video di rumah dan permainan portabel
dengan layar kristal cair; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar
matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang
menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata,
kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel department store; Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti;
Layanan tampilan untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran yang
menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko grosir
yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko grosir yang menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang
menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko
grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-
mobil bekas; Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan
internet; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko ritel yang menampilkan
barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan
toko ritel yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel, layanan
pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam
dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah tangga; Layanan toko serba ada dan
ritel; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan
transaksi penjualan barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs
web secara ritel online; Layanan – layanan perekrutan tenaga kerja; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; MINI
MARKET; Manajemen Usaha; Manajemen akunting; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen bisnis dan layanan
administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang;
Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer global; Manajemen bisnis dan
layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, penyewaan rumah untuk
liburan, pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare
dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis toko serba ada;
Manajemen kontrak mengenai informasi pelanggan; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Memberikan informasi iklan
dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe
yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Memberikan informasi komersial dan saran untuk
konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak komersial dan bisnis; Memberikan informasi yang
berhubungan dengan layanan organisasi untuk penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk
perlindungan lingkungan dan energy bersih; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna
untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon,
voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang-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; Menganalisis dan
menyusun data bisnis; Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan,
termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu
kredit maupun tidak; Menyediakan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian peralatan pengawasan keamanan
dalam bidang keamanan dunia maya; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Menyediakan portal situs
web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs
web; Nasehat dan bantuan bisnis; Order melalui online; Organisasi bisnis kantor; Outlet pancake dan waffle; PASAR
SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial;
Pemasaran digital; Pemasaran digital melalui poral internet berdasarkan data yang dikumpulkan melalui solusi ketelusuran
dari awak hingga akhir untuk produk-produk kemasan dan pengemasan; Pemasaran melalui media elektronik; Pemasaran,
riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran;
Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring; Penasihat bisnis dan layanan informasi;
Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan mengerjakan pembersihan
peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual
untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun
termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi;
Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing
mendapatkan modal awal untuk membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan distribusi literatur iklan sebagai respons terhadap
permintaan telepon; Pengecer barang-barang; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan data pelanggan
menggunakan basis data komputer; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengembangan konsep periklanan; Pengembangan standar sukarela di
bidang manajemen proyek; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari
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penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema
poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual;
Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir
untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online
atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Penjualan eceran, grosir, penjualan
langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik
lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat
berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY,
yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu,
dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan,
barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk
telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda),
pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM,
cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik,
pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan
digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca,
tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak
komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit
pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy
disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan
barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau
tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini,
atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota,
wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang
atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan
via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk
pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan eksterior, yaitu linen rumah
tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain non-anyaman (tekstil),
penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan), sarung bantal, penutup
furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita gorden, gantungan untuk
gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang pintu bukan dari logam dan
kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan gorden tidak untuk tekstil, penutup
lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari logam mulia, kayu, plester atau
plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar, vas, pot, penutup untuk pot,
patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering untuk dekorasi, lampu, penutup
lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras, tembikar, pot, bak (untuk
tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan patung batu, beton atau terra-
cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas, pouffes, tiang untuk menaruh
mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo, kotak peti untuk keperluan
penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk, pengharum ruangan,
pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai
macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet
atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui
Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga,
peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung
extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi,
perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk
botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk
keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam
waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas,
popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan
makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat
pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta,
panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit
uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk
rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat,
penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik
dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan
eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan
jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di
bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim,
lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan
kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana
ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam
tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu
hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga,
label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit,
yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat
dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak
peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan grosir barang-barang; Penjualan makanan dan
minuman secara online; Penjualan online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik
dan teks non-elektronik; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu (online); Penjualan
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ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang
terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar,
sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata,
aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki,
pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan
ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan ritel wewangian, kosmetik,
barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar matahari,
perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari
bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji
dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas,
pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui
jaringan komunikasi on-line di internet; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan
dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut
yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya
dan toko

Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai
periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung
sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang
berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon
genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran,
Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam
jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi
manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi
bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk
tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan,
pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database
komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga
biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi,  konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan
harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan
informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga,
layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan;
Penyediaan layanan direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan
hyperlink ke situs web; Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan penghargaan insentif dan program keanggotaan
kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.;
Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk
perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai
penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur
menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk kumpulan
penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di pintu masuk
dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus,
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koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan
untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk penumpang
elite; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan;
Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan bahan bakar padat;
Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perencanaan dan
pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Periklanan online; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Persiapan
kolom publikasi; Persiapan, kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Presentasi barang dan jasa; Program insentif kartu
loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesoris fesyen dan sejenisnya; Promosi
[periklanan] bisnis; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui program diskon dan insentif dimana poin pembelian
diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota
yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Promosi penjualan (untuk orang lain); Pusat belanja melalui
internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi
(toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang
tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam
dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis,
peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital
telekomunikasi; Riset dan analisis data bisnis; Ritel online; Saran bisnis dan analisis pasar; Sewa mesin penjual otomatis;
Studi dan analisis pasar melalui Internet; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tampilan barang dagangan di
media komunikasi untuk tujuan ritel; Toko Barang Pecah belah; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi /
konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko
alat-alat olahraga; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko barang-barang seni; Toko boneka; Toko buku dan
alat-alat tulis; Toko bunga; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko
emas; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone dan asesoris; Toko jam; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan
aksesoris; Toko mainan anak-anak; Toko makanan online; Toko mebel dan ranjang; Toko minuman online; Toko olahraga;
Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pancake dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko
perangkat hardware; Toko perhiasan; Toko perlengkapan bayi; Toko plastik; Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan
layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit,
tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko
sepatu; Toko serba ada; Toko telekomunikasi; Toko yang menjual antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -
pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung; Toko yang menjual cat; Toko yang
menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca
mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang,
dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan,
kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu
sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala,
terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri serta
seluruh alat listrik; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
restoran; administasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon
pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi dan penyelenggaraan pusat
perbelanjaan; administrasi franchise (waralaba); administrasi iklan; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi
orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan
kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas
pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif
penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi sewa
guna real estat dalam bentuk mengatur perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; administrasi urusan bisnis waralaba;
advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount privilege
grant method; agen penerbitan; alih daya (bantuan komersial); analisa mengenai masalah ekonomi; analisis bisnis, layanan
informasi dan penelitian pasar; analisis data termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen; analisis informasi bisnis;
analisis informasi bisnis yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; analisis manajemen
bisnis atas pengurangan penggunaan listrik; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran,
informasi pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan;
asa-jasa pengadaan untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk orang lain); bantuan bisnis terkait dengan pendirian
waralaba; bantuan bisnis untuk seniman dan penampil; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; belanja online;
beriklan melalui Internet; bisnis dan manajemen; blockchain sebagai suatu layanan (blockchain as a service), yaitu, saran dan
informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; conducting of trade shows; copywriting iklan; demonstrasi barang pada media
komunikasi untuk keperluan ritel; desain logo iklan; distribusi pengumuman iklan; distribusi sampel untuk keperluan publisitas;
distributor aluminium; ekspor dan impor alat-alat berat dan suku cadang; fungsi kantor; grosir online terkomputerisasi dan jasa
toko eceran online; iklan; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan komersial radio; iklan
langsung; iklan majalah; iklan pengalaman, acara dan secara langsung; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran
orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk
pencitraan in-vivo; informasi bisnis; informasi penjualan produk; informasi, jasa konsultasi, memberikan nasehat,
menginformasikan yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang disediakan secara online atau melalui Internet; internet dan
layanan situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; investigasi bisnis mengenai aktivitas perusahaan atau bisnis;
jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program sponsor;
jasa administrasi kantor; jasa administratif kartu loyalitas; jasa agen penjualan yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk
mobil; jasa analisis atau konsultasi di bidang pertanian; jasa audit; jasa bantuan bisnis sehubungan dengan pengumpulan dan
penyewaan daftar alamat; jasa bisnis dan periklanan; jasa bisnis, seperti membantu pihak lain dalam perundingan dan
pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi bisnis; jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran
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atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk
akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau grosiran untuk
pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau grosiran untuk
permesinan dan peralatan elektrikal; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bakar; jasa eceran atau jasa grosir untuk mesin
dan alat fotografi dan persediaan fotografi; jasa eceran atau jasa grosir untuk susu; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa
humas; jasa iklan dan promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui jaringan komunikasi
elektronik daring; jasa informasi bisnis; jasa informasi bisnis yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa informasi, yaitu menyediakan informasi tentang produk
ritel kepada pelanggan yang menampilkan ketersediaan produk tertentu yang menarik bagi mereka; jasa katalog pemesanan
melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial,
promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis
dalam bidang transaksi real estat komersial; jasa konsultasi bisnis dan informasi; jasa konsultasi bisnis di bidang pertanian;
jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan menyediakan situs web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat
menawarkan dan sumber barang dan jasa, tempat, menentukan status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan,
masuk ke dalam kontrak dan transaksi bisnis; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik
untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan integrasi bidang teknologi proses bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan
operasional; jasa konsultasi dan informasi mengenai pembukuan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai
pekerjaan rutin dari perusahaan induk; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan konsep, pengkreasian, proses
desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan skema keanggotaan, termasuk
skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; jasa layanan retail yang
berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa layanan retail yang terkait dengan penyiapan pembuatan minuman; jasa
loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial/ promosi dan / atau iklan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan
bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk
tata kelola perusahaan; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen penjualan
di internet; jasa menjual bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang
memungkinkan pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang
dagangan secara umum dan toko grosir; jasa penasihat pembukuan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai
pekerjaan rutin dari perusahaan induk; jasa penelitian pasar dan informasi; 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 penjualan alat teknik;
jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa penjualan makanan  berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman
yang dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan
makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen
dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman
serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan ritel,
grosir dan online termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung
yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan
pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini
berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan
produk kimia; jasa perantara komersial untuk alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa perdagangan
besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik
dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan,
musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu,
mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio,
video, digital dan medium on-line; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online
yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat,
mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos;
jasa program loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa retail sehubungan dengan penjualan bahan plastik untuk
pengemasan, jenis mesin pencetak, blok pencetakan, pengering tinta, buklet, buku, kalender, kartu, tempat dokumen, alas
gambar, pena gambar, perangkat gambar, amplop, selebaran, folder, kartu ucapan, majalah, surat kabar, pamflet, pensil,
pulpen, terbitan berkala, kartu pos, poster, barang cetakan, cetakan publikasi, buku kliping, alat tulis kantor, bahan pengajaran
(kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah
dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak
dan lemak untuk makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari
sereal, roti, kue dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-
rempah, es; jasa retail sehubungan dengan penjualan furnitur, cermin, bingkai gambar kayu, gabus, alang-alang, rotan,
anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang insang ikan paus, cangkang, amber, kerang mutiara, meerschaum; jasa retail
sehubungan dengan penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat
tulis kantor atau keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur),
bahan instruksional dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail
sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan
pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari,
tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas
kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air
mineral dan air soda, minuman lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat
minuman; jasa retail sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir,
mesin hitung, peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam,
kacamata, logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail
sehubungan dengan penjualan minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang
nafsu makan), minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat,
minuman anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman
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keras, air barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-
padian dan pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan
bunga alami, bahan makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel
panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja,
sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus
lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju
hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail
sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim
dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup
kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang,
baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak
dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam,
jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan
parfum, alat penguap parfum, bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat
sabun, mangkuk sup, tempat spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas,
barang-barang untuk keperluan pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca
yang digunakan dalam gedung), barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk
menggosok kulit, dispenser aerosol, tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat
manikur, perangkat manikur elektrik, penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir
kuku, kikir kuku elektrik, perangkat pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang
dioperasikan secara manual), peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat
penghilangan bulu, pemoles kuku jari tangan elektrik dan non-elektrik,  flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi,
elektrik atau non-elektrik, alat tangan elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail
sehubungan dengan penjualan perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran,  penyurveian, fotografi,
sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran,
perlengkapan dan instrumen untuk penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian
listrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar,
pembawa  data magnetik, disc perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa retail sehubungan dengan
penjualan renda dan bordir, pita dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet,
permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding
(non-tekstil), permainan dan alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail
sehubungan dengan penjualan sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan,
pengilapan, penggosokan, dan pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi,
rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring,
tenda, bidai, terpal, layar, karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah,
kain tenun dan utas, untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas
tangan, kotak topi kulit, tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin,
dompet saku, dompet wanita, tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan,
koper kecil, kotak wadah perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan
penjualan tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak
meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan 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 berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya
untuk pria, wanita dan anak-anak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana,
perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel dan jasa
grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang dapat
digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental
store); jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang
belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam
bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan
selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung
matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik,
tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas
pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot,
tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon
bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat
pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam,
tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda,
dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel
/knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap
semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah,
tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas
olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk
bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist
bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan
dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan
bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai
foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara,
kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur
untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk
bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian,
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navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau
pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah
suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan
analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya,
kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk
penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di
bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera),
peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat
atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat
tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung
chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori
magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata
dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan
untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan
medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan,
penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air,
aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam
mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana
dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin
dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji,
hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan,
alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan,
bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis
atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film
dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi
cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah
kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit
binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk,
sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu,
bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis
dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan
medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan
pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak,
bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara, kit dan kotak pertolongan pertama lengkap
dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester, protein, vitamin, suplemen diet dan mineral,
logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan konstruksi, bangunan dari logam yang dapat
dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barang-barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk
penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen,
tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari
logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk
kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat
tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual otomatis, perkakas dan alat tangan, yang
dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, peralatan higienis dan
kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan pengangkat, peralatan tangan untuk
darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi pengering rambut, jepitan untuk
pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku, perangkat pedikur, gunting
pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola,
spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit
menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian
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dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan
bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan
alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk
bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan
untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk
peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga,
pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk
pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait
ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk
sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan
olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau
tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan
olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga,
jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga,
pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-
hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat
bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian
pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak
aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan
tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat
keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer ,
komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang
dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer  interaktif yang dapat diunduh,
penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik
rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip
bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi
pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata
pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker
pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari,
bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali
helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan
lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata
(spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper,
pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut
(karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang
cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung
untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam,
pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki
pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles)
pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu
berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi
dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata  (eyewear)
dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon,
telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video
disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual
reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual
reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan
melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil, peralatan memasak
dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk membersihkan, kaca belum dikerjakan atau
setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat,
alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen,
peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail, teko kopi bukan listrik, tas pendingin,
peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum, patung kecil, alas setrikaan, pot bunga,
botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang perlengkapan hadiah dan karya seni,
semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca, porselen atau terakota, wadah es,
perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung miniatur, tempat pencampur [bukan
listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail], mangkok, hiasan, keranjang piknik
yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali, sedotan yang dapat digunakan kembali,
botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan, wadah penyimpanan untuk keperluan
rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga atau
dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah yang diisolasi secara termal untuk
makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi, tusuk gigi, vas dan kendi, botol air,
kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring, tenda dan terpal, awning dari
bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam bentuk curah, bahan pelapis,
bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang, bahan tekstil berserat kasar dan
bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil, linen keperluan rumah tangga,
tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur; jasa ritel, jasa ritel online, jasa
grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan layar, pelindung tulang kering
untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar, papan seluncur salju, ski,
sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan perlengkapan olah raga,
sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut
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[disesuaikan untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk
raket, kolam renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan,
truk mainan, peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang
digunakan atletik, daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan,
dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan
lemak untuk makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi
manusia, makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie,
tapioka dan sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat
dimakan lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba)
yang diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk
membuat minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan
protein berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian,
akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan
mentah, buah dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih
untuk ditanam, hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air
mineral dan air soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat
minuman, minuman untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman
energi yang mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi  yang beraroma,
minuman isotonik [bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer
[minuman], shandy, sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman,
tembakau dan pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang
keperluan perokok, korek api; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia
melalui jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang
konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas
virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-
shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang
konsumen lainnya; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital
ponsel genggam dan elektronik konsumen lain; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa
transkripsi; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran,
kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu)
untuk pihak lain; jasa-jasa administrasi program loyalitas pelanggan yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon
barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa
analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour)
melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa
orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa informasi usaha
dan komersil secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan menyediakan
ulasan dan rekomendasi produk; jasa-jasa konsultasi bisnis, yaitu menilai rencana-rencana bisnis wirausaha; jasa-jasa
manajemen bisnis, yaitu manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan
kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan
perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan
proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain;
jasa-jasa manajemen database; jasa-jasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian
pada dampak-dampak media masa berbeda pada pendapat-pendapat (opini) pada konsumen dan kelakukan konsumen, dan
penyediaan jasa-jasa konsultansi yang berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil penelitian media; jasa-jasa penyediaan barang;
jasa-jasa penyediaan media dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian
waktu dan ruang media untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan
pembeliaan barang dan jasa, yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang
penjual, barang dan/atau jasa kepada pembeli; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online;
jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-
komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau
melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui
jaringan telekomunikasi untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa promosi penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan
jasa-jasa atas berbagai macam industri-industri melalui penyaluran bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi
penjualan; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat
tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet,
tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam,
pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang
dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat
tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet,
tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam,
pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel, yakni, administrasi program diskon untuk memungkinkan
peserta untuk memperoleh diskon jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program keanggotaan dan program pengiriman
tingkat variabel; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh,
toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-
perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet,
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dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian
dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; kompilasi dan input
informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi di dalam database komputer interaktif dalam
bidang makanan, masakan, instruksi memasak, memanggang, resep untuk makanan dan minuman, tips dan teknik memasak,
ulasan, anggur, minuman, nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara makan dalam rangka menjaga berat badan dan
mengurangi berat badan, rencana diet, perencanaan makan, perencanaan menu, rekomendasi menu, makan, hiburan, resep,
peralatan dapur, peralatan memasak dan aksesoris memasak; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau 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 yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat
jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
kompilasi direktori bisnis online; kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi informasi bisnis
dalam database komputer yang dapat dicari dan ditemukan melalui jaringan komputer global; kompilasi informasi ke dalam
basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi toksikologis; kompilasi laporan medis; kompilasi
prototipe bisnis; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis
pemasaran; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan
dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak lain; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis dengan
instalasi kecerdasan buatan; konsultasi mengenai efisiensi manajemen melalui kerjasama sistem antara daya listrik yang
dibeli dari perusahaan listrik dan pembangkit listrik swasta; konsultasi organisasi bisnis; konsultasi pengoperasian-
pengoperasian bisnis; konsultasi perencanaan bisnis; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan agen hubungan
masyarakat; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan
dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan analisis atau konsultasi di bidang manajemen produk atau peningkatan organisasi;
layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan bea cukai/pabean dan agen/badan
pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan pergerakan perdagangan sehingga
kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan berlangganan ke server komputer, database, situs web, dan
sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, dan data
besar; layanan bisnis yang berkaitan dengan bidang analisis data dan data besar; layanan berlangganan pada server
komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan
strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data,
gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi
lainnya; layanan bisnis; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; 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, yaitu, menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa
kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan grosir penjualan aksesoris
tas, gelang, cincin; layanan grosir untuk peralatan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan
grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer;
layanan grosir yang berkaitan dengan teh; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan
wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau
panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu,
sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi,
boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan
pemasaran online; layanan iklan digital; layanan iklan internet; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah kesehatan; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan
komunikasi elektronik; layanan informasi bisnis di bidang analitik data
yang berkaitan dengan demografi pemasaran
dan pelacakan perilaku pembelian konsumen; layanan katalog elektronik; layanan kesekretariatan yang disediakan oleh hotel;
layanan konsultasi akuntansi bisnis; layanan konsultasi bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk
sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait
personel lainnya; layanan konsultasi bisnis profesional; layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari
informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan
manajemen; layanan konsultasi di bidang kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data 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 logistik (manajemen bisnis dan
organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu,
administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan
manajemen bisnis hotel; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan
manajemen risiko bisnis; layanan peluncuran produk; layanan pemesanan eceran melalui pos; layanan pemesanan grosir
melalui pos; layanan pemesanan online; 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 pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan
pengiklan ke situs web; layanan pengumpulan dan otomatisasi data menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk
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mengevaluasi, menganalisis dan mengumpulkan data layanan; 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 perbandingan
harga di bidang perjalanan dan penginapan untuk digunakan oleh konsumen dalam menentukan biaya transportasi dan
akomodasi, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; layanan perdagangan
online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan periklanan bisnis
yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan
siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan
pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah
yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan promosi di dalam toko;
layanan promosi untuk pihak ketiga oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat atau tidak
termasuk penggunaan kartu; layanan riset pasar; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk alas kaki; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran
untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel atau layanan grosiran untuk makanan dan
minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau layanan grosiran untuk peralatan olahraga;
layanan ritel atau layanan grosiran untuk tas dan kantong; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-
barang keperluan perokok; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan
sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan
binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi,
sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up,
sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum
ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut
[kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik],
gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga,
alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan
paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit,
koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen
dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan,
mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan
grosir yang menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan
kronometrik, karya seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut
tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning
amber; layanan ritel untuk bantal; layanan ritel untuk bromide (fotografi); layanan ritel untuk buku; layanan ritel untuk ear
phone; layanan ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; layanan ritel untuk instrumen
horologis; layanan ritel untuk kacamata; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk kopi  yang diproses; layanan ritel untuk
media elektronik musik yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk pakaian  luar; layanan ritel untuk peralatan hortikultura;
layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk piringan hitam; layanan ritel
untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah direkam; layanan ritel untuk stiker dan album stiker; layanan
ritel yaitu administrasi hadiah diskon dan program loyalitas untuk memungkinkan peserta memperoleh hadiah diskon dan poin
yang digunakan untuk pembelian berbagai barang konsumsi; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan
ritel yang berkaitan dengan kakao; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan saran dan/atau konsultasi
terkait dengan jasa kelas 35; layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan
kacamata (kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata
diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan
toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi
dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis,
gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol
dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan
komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang
hiburan yang menampilkan film, program televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang
disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel
di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang
menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan
toko ritel menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko
ritel online yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh
untuk produk audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta
bagian dan aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel untuk nutraceuticals
untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel
untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan
telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer,
dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan waralaba
dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba, termasuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba,
termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba,
yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi,
fasilitas akomodasi dan restoran;
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management kantor; manajemen biaya medis; manajemen bisnis atas perlindungan lingkungan; manajemen bisnis diskotik;
manajemen bisnis eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis komersial; manajemen
bisnis penghibur; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis untuk toko, tempat
hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat
olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung
untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau
jasa-jasa; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses
pembayaran, autentikasi dan pelacakan; manajemen kantor yang terkomputerisasi; manajemen logistik pengiriman barang;
manajemen stok terkomputerisasi; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan
restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; 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 informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan
informasi bisnis melalui Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis
melalui situs web; memberikan informasi direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan informasi
pengembangan bisnis dan saran kepada para profesional keuangan; memberikan informasi tentang mempromosikan dan
menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi untuk
layanan iklan dan publisitas; memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan
komputer dan komunikasi; mempersiapkan penggajian; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi orang lain; mempromosikan barang dan jasa
lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan
barang dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon,
kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan jaringan
komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan
kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk
pertanian; memproses, dan mengoperasikan informasi dalam pendaftar; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara
khusus keperluan bisnis; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain, untuk jurnal elektronik, untuk media informasi,
untuk paket media, untuk  jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran untuk tujuan
komersial; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat diperbarui
(termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak
komersial; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-
acara untuk tujuan bisnis; mengelola komputerisasi data; menghimpun basis data kompouter untuk mengirimkan,
menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa
gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; menyediakan
dan menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli;
menyediakan informasi bisnis kepada pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan komunikasi-komunikasi elektronik dan
seluler; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam
presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi perbelanjaan;
menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -
mengenai kegunaan kantor; menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan layanan konsultasi bisnis di
bidang perjalanan bisnis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen
perjalanan dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and
hotel supplier sourcing), pemesanan perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen
pertemuan/rapat dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan
operasional untuk bisnis komersial; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa;
menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang untuk mengenali, memberi penghargaan dan
mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri, pemenuhan diri, amal, kedermawanan/filantropi,
sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan serta berbagi produk kerja kreatif;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; menyewakan waktu iklan di media komunikasi; menyusun indeks informasi
menggunakan teknologi blockchain; merchandising produk untuk orang lain; minimarket; nasihat yang berhubungan dengan
manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan; negosiasi kontrak mengenai jual beli barang melalui
pusat perbelanjaan di situs web; operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan; organisasi bisnis dan / atau jasa
konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan khusus terkait
dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai
untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi pameran dagang untuk
tujuan komersial atau iklan; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pelelangan online;
pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran internet; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan
bermotor; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya, dan melalui internet
untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemberian dan pengelolaan kartu keanggotaan penghargaan loyalitas;
pemberian informasi mengenai administrasi bisnis; pemberian informasi mengenai administrasi program penghargaan
loyalitas dengan kupon dagang; pemberian informasi mengenai jasa intermediasi yang berkaitan dengan periklanan;
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pemberian informasi mengenai jasa keagenan yang berkaitan dengan periklanan; pemberian informasi mengenai jasa
konsultasi di bidang program penghargaan loyalitas; pemberian informasi mengenai konsultasi administrasi bisnis; pemberian
informasi mengenai konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan buatan; pemberian informasi mengenai
manajemen bisnis dan ekonomi; pemberian informasi mengenai penyelidikan pertanyaan tentang bisnis; pemberian informasi
mengenai promosi barang dan jasa pihak lain melalui skema insentif promosi yang melibatkan perangko dagang; pemberian
informasi peringkat konsumen yang terkait dengan produk dan produsen produk; pemrosesan data dan manajemen file;
pemrosesan pesanan pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penagihan dan layanan penagihan yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; penerbitan teks iklan; penerbitan, pengelolaan, kliring poin
yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian barang dan jasa yang dapat
ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan penyediaan informasi terkait dengannya; pengaturan
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas,
skema insentif, skema insentif promosi dan penjualan; pengecer toko serba ada; pengelolaan data informasi kesehatan untuk
pengguna komputer; pengelolaan file yang terkomputerisasi oleh output dari data yang disimpan secara elektronik;
pengelolaan hubungan pelanggan yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
pengelolaan periklanan; pengembangan artikel iklan; penghimpunan/ penerimaan/ penyimpanan dan penyediaan data
informasi bisnis yang terkomputerisasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
pengumpulan informasi melalui database komputer; penjawab telepon; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan ritel dan grosir sampo; penulisan teks publisitas dan iklan;
penyalinan dokumen; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian,
aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan
perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut;
penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web
dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan
iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran iklan melalui
jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran informasi bisnis barang dan jasa pihak lain melalui
jaringan komputer lokal dan global; penyebaran materi iklan secara online; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di
bidang pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen
sumber daya manusia menggunakan pusat kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola
partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan
dan penyewaan ruang iklan dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan
direktori informasi komersil secara online melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual
dengan pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk
dapat diakses konsumen bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-
commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi komersial dari
database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi konsumen untuk orang lain tentang
transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi
global; penyediaan informasi kontak bisnis antara pembeli dan penjual instrumen keuangan dalam bentuk menghubungkan
pembeli dan penjual aset keuangan; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis melalui Internet; penyediaan informasi
mengenai penjualan barang daur ulang dan barang bekas; penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi
melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat
penjualan; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa
penelitian pasar dan informasi; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web
internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, tempat untuk membawa,  buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan
konten teks, data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan
pra-bayar, melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait
penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan layanan riset dan informasi pasar; penyediaan pasar online; penyediaan
pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang
iklan di media elektronik; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan
barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli
dan penjual barang dan jasa; penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara
lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyeleksi barang-barang dan usaha memperoleh barang-barang
untuk individu dan bisnis; penyelenggaraan dan pemberian informasi mengenai peringkat konsumen yang terkait dengan
produk dan produsen produk; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi;
penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan pengolah kata;
penyewaan papan iklan; penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada
media komunikasi; perantara / grosir / eceran baterai sekunder litium; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan
terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar
online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan mineral; perencanaan bisnis yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang
lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain melalui
jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan
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pemasaran; periklanan, pemasaran, riset pasar; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan periklanan;
pertanyaan/informasi bisnis; perwakilan, agen dan mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; presentasi semua
jenis produk dalam segala bentuk komunikasi untuk penjualan eceran; produksi iklan televisi, radio dan online; program
pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran
yang ditetapkan; promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan
mendistribusikan kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas, melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan
dan skema insentif promosi yang melibatkan stempel perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan
kartu kredit, melalui acara promosi , melalui distribusi bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasa-
jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi komersial untuk pihak ketiga;
promosi persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian lingkungan; promosi secara daring (online); promotion of
business opportunities; providing local products for the purchase of overseas customers (opposite direct purchasing of
domestic goods); publikasi materi publikasi online; pusat perbelanjaan; riset atau analisis pemasaran; riset pasar untuk
periklanan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian layanan hiburan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk
pembelian pakaian; rujukan medis; salah satu dari layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari basis data
komputer, jaringan informasi dan / atau Internet; saran dan bantuan manajemen bisnis yang tidak berkaitan dengan informasi
bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; saran dan informasi terkait layanan pelanggan dan manajemen produk yang tidak
berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; saran yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi
bisnis; sistematisasi dan kompilasi informasi untuk digunakan dalam database; skema keanggotaan, termasuk skema kartu
loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan konsep,
pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan; stan penjualan
kue-kue; steno; sumber daya manusia; supermarket; supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan; supplier; survei
pasar, analisis dan penelitian; tagihan medis; toko; toko eceran bahan bangunan; toko grosir; toko grosir online dan layanan
toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah
belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur,
perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu
atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi
malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-
kasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko penjualan barang elektronik baik
secara online ataupun secara langsung; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko spareparts dan akesoris
kendaraan; toko swalayan; toko yang menjual minuman; toko-toko; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-
layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang
dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan
penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong
teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup
kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-
peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi
listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi; yang mempertemukan untuk
kepentingan orang lain terkait akses jaringan telekomunikasi/ peralatan telekomunikasi/ instalasi telekomunikasi serta alat dan
perangkat telekomunikasi/ waktu akses jaringan telekomunikasi/ peralatan telekomunikasi/ instalasi telekomunikasi dan
perangkat dan perangkat telekomunikasi/ layanan telekomunikasi/ akses telekomunikasi jaringan/ memungkinkan pelanggan
untuk dengan mudah melihat dan membeli layanan tersebut yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis
jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata
kelola perusahaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 16:44:09
540   EtiketDID2021089908

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cendana Residence G-10/3 RT/RW: 03/23, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang
Selatan, Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15416

DENI ABDUL HAKIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSO SOELTAN DJAWA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM; PUTIH; KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air kaldu yang dipadatkan; Bakso daging sapi; Daging kaleng; Kaldu bakso; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti

daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Makanan yang diolah dari ikan; Sediaan daging  yang
diawetkan; Tahu Bakso; air kaldu; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi
daging sapi cincang; bakso sapi; bakso telur sapi; bakso urat; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak;
daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang telah diawetkan sebelumnya
dan siap untuk dimasak; daging, kaleng; ekstrak daging; krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang
dapat dimakan); krim senyawa (compound cream) (krim yang terbuat dari krim susu dan minyak dan/atau lemak yang dapat
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dimakan); lemak daging sapi; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan yang
terbuat dari ikan; sumsum hewan untuk makanan; zat lemak untuk pembuatan lemak dan minyak yang bisa dimakan; zat
lemak untuk pembuatan lemak yang bisa dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 16:45:37
540   EtiketDID2021089909

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cendana Residence G-10/3 RT/RW: 03/23, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang
Selatan, Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15416

DENI ABDUL HAKIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSO SOELTAN DJAWA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM; PUTIH; KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu Bakso; Kuah daging; Kue daging; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji berbahan dasar mie

yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta,
atau mie; Mie; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
Sambal bakso; bakso yang terbuat dari kanji; bumbu masak; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan
ringan berbahan dasar mie; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; minuman kopi
dengan campuran susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 16:46:09
540   EtiketJID2021089910

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cendana Residence G-10/3 RT/RW: 03/23, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang
Selatan, Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15416

DENI ABDUL HAKIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSO SOELTAN DJAWA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM; PUTIH; KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin

dan layanan bar makanan ringan; Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; kafe, kafetaria dan layanan
restoran; katering makanan dan minuman; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kantin swalayan; layanan restoran
swalayan; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; pelayanan dalam
menyediakan makanan dan minuman; penyewaan alat memasak; warung yang menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 17:09:04
540   EtiketDID2021089911

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Singgalang Raya Blok 25 No.18, RT.002, RW.017, kelurahan Mekarsari, Kota
Depok, Jawa Barat

Yoga I. Kasjmir

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: wonder beauty
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan

pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak,
penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk
perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir,
semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi,
krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-
wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan
detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah;
Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelembab
kulit; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter krim (kosmetik); Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda
Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim
kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation
(cushion); Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik);
Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk
berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit 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 keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim
untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak
mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik;
Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah
matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair;
Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik);
Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti
penuaan; Make up remover krim; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit;
Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak, krim dan losion untuk kulit;
Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab
Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari
susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih anti-penuaan; Pemerah pipi dalam
bentuk bedak; Perawatan anti-penuaan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan
bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-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 cream;
Sabun jerawat; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik seperti
semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk
cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,
pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan 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; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum
leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Strip
perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik);
Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit;
abrasive fleksibel; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; balm dan krim setelah bercukur;
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; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk bedak
wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; concealer untuk flek dan noda; cream bath campuran bunga
kering dengan rempah-rempah; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan
(BB cream); dasar bedak untuk kulit; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; formula anti-kerut; foundation; foundation
cair; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; ginseng mengklarifikasi masker
wajah pemolesan; jel dan krim untuk mandi shower; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi
dengan sediaan pelembab untuk kaki; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik
[tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar
noda pada wajah; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi;
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kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; 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; 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 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
pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok
tanpa obat; krim sepatu dan boot; 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 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; lipstik; losion dan krem pelembab badan dan
kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk
kulit; losion, 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; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel,
lotion dan krim; make-up menghapus krim; 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
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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; memijat minyak dan lotion; menghapus kerutan sediaan
perawatan kulit; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; mizu-oshiroi
[foundation cair]; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
patch jerawat kosmetik; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab
kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut;
pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab
wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit;
pembersih berbentuk krim; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pencerah kulit; pencerah rambut;
penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perona
pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur
(body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); pewarna lotion untuk rambut; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab
setelah bercukur; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; salep kulit pelembab
[kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; 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; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata,
gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan
perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam
rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning
lotion [kosmetik]; semir sepatu dan krim; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik);
serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu
permata; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh;
susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; tisu
kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik;
toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wewangian,
minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Tanggal Penerimaan
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MH. THAMRIN 15 RT. 001 RW. 013, KEL. MANAHAN, KEC. BANJARSARI, Kota
Surakarta, Jawa Tengah, 57139

dr. SIGIT SETIAJI. Sp. OG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
FAZKI CONSULTANT & PARTNERS  Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520
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Nama Merek
Tipe Merek :

: MoBy + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Biru.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik;

Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Kuku buatan; Larutan pembersih muka; Malam untuk kulit;
Masker wajah (kosmetik); Obat kumur; Pembersih wajah (kosmetik); Perlengkapan mandi; Pewangi badan (kosmetik); Produk
perawatan kecantikan; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sampo; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik
untuk kuku; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kumur gigi tidak
mengandung obat; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Serum kecantikan (kosmetik); Serum
rambut; Spray wajah (kosmetik); Strip untuk pori-pori kulit; Tissue wangi basah; Toner wajah (kosmetik); Vitamin rambut;
bedak; bedak talek; cairan pembersih; cat kuku (kosmetik); dasar bedak; deodoran; eau de toilette; garam mandi; garam
mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit make-up; kosmetik;
krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim tabir surya; krim
wajah [kosmetik]; lipstik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lulur; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; maskara; masker kulit [kosmetik]; masker rambut dan kulit kepala; masker untuk membersihkan wajah; minyak
aromatik; minyak kolonyo; minyak pijat; minyak wangi; palet perona mata; parfum; parfum dan cologne; pasta gigi; pasta gigi
tanpa obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih tata rias wajah, pembersih
kosmetik; pembersih wajah; pemerah pipi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil mata kosmetik; perona mata; pewangi rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik];
pewarna rambut; produk pelindung matahari (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah
[kosmetik]; produk wewangian; sabun mandi cair; sabun mandi*; sabun wajah tanpa obat; sabun-sabun; scrub kaki; sediaan
kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit
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[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa
obat; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan
tata rias; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; serum wajah; tabir surya; tempat lipstik; tonik rambut;
wangi-wangian; wewangian===
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: Gue, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23372
Muhammad

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :
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Nama Merek
Tipe Merek :

: CUT BIT
Merek Kata

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

dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
Restoran; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe, kafetaria dan layanan
restoran; layanan informasi restoran; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan
restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi restoran; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang;
restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 18:07:56
540   EtiketDID2021089917

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kemuning 49, RT/RW: 009/009, Kota Surabaya, Jawa Timur
HENDRI HARTANTO

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 :

: GOWASH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pembasmi kuman; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri; Bubur gandum untuk bayi; 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; Cairan sanitasi untuk
perabotan dapur; Celana dalam sanitasi; Deodoran spray; Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan
antiseptik; Gel antiseptik; Gula-gula yang mengandung obat; Jamu; Jamu herbal; Kain yang diresapi dengan sediaan
antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan
spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Krim Jerawat; Krim obat herbal;
MINYAK ANGIN; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Makanan ringan untuk bayi; Minuman suplemen untuk kecantikan
dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman
untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman yang mengandung vitamin; Minyak Esensial (essential oils)
untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Telon; Minyak gosok; Minyak kayu putih; Obat Pemutih; Obat kumur gigi;
Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan tradisional; Pembalut wanita; Pembersih karpet dan sampo karpet
antibakteri dan antiseptik; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Penghilang noda
cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penyeka yang diresapi antiseptik;
Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Persiapan dalam bentuk krim,
busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Produk perawatan mulut
mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Sabun Jerawat; Sabun
cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan
dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan-sediaan farmasi dan
sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih
luka anti bakteri; 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; Semprotan mulut mengandung obat; Sereal untuk bayi; Sirup yang mengandung
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obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Suplement; Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa kapsul; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan
antiseptik; abrasive gigi; antibiotik; antiseptik; antiseptik untuk keperluan pertanian; antivirus; antivirus untuk pengobatan atau
pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; bahan untuk menambal gigi; bahan
untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; balsem yang mengandung obat; bedak bayi mengandung
obat; bedak salicyl; bedak yang mengandung obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; celana popok bayi; cuci tangan
anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi;
desinfektan semprot; desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk
keperluan medis; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk lensa
kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk
peralatan dan instrumen medis; deterjen kuman; disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; farmasi; formulasi vitamin
untuk konsumsi manusia; garam mandi obat; garam mineral untuk mandi; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan;
gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel, krim dan solusi untuk
penggunaan dermatologis; gula untuk keperluan medis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan
antiseptik; hasil-hasil farmasi; infus obat; jamu tradisional; kamper untuk keperluan medis; kapas antiseptik; kapas aseptik;
kapas untuk keperluan medis; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; 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; kosmetik yang mengandung obat; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang
mengandung obat; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim hidrokortison;
krim homeopati untuk penggunaan topikal; krim kulit berbasis kortison; krim kulit hidrokortison untuk penggunaan
dermatologis; krim kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk
untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; krim pelindung
obat; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim
yang mengandung obat; lilin gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion
kalamin; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion
rambut mengandung obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk merawat kaki atlet; lotion wajah obat;
makanan bayi; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan
untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan untuk bayi; mencuci muka
antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan obat; minuman bervitamin; minuman untuk bayi; minyak angin aromaterapi;
minyak ikan untuk keperluan medis; minyak obat; obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat herbal; obat jerawat; obat-obat
gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan mentah; obat-obatan
pelangsing tubuh; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-
obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk penggunaan medis; pasta gigi obat;
pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pelapis gigi; pembalut wanita; pembasmi kuman di udara dalam
bentuk semprotan; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih hewan; pembersih
kamar mandi desinfektan; pembersih tangan antiseptik; pemoles gigi; perban cair antiseptik; permen karet kunyah untuk
keperluan medis; permen karet obat; permen yang mengandung obat; permen, obat; pil untuk keperluan farmasi; plester
medis; plester perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan medis; plester-plester yang mengandung obat;
popok bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air kecil/besar; ramuan jamu; sabuk sanitasi;
sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat;
sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun
tubuh yang diberi obat; sabun wajah obat; salep antibiotik; salep untuk keperluan farmasi; salep yang mengandung obat;
sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sediaan antibakteri; sediaan antibiotik; sediaan antiseptik; sediaan
dermatologis untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba
guna; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan kimia untuk
keperluan sanitasi; sediaan multivitamin; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan nutrisi untuk penggunaan
medis; sediaan pencukuran obat; sediaan pengobatan jerawat; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan
perawatan rambut mengandung obat; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan sanitasi kuku; sediaan sanitasi tangan;
sediaan sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan
sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah tangga; sediaan untuk membasmi
binatang perusak; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; sediaan vaksin; sediaan vitamin; sediaan vitamin campuran;
sediaan-sediaan kedokteran hewan; semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan;
semprotan antibakteri; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan pembersih
tangan untuk desinfektan; serum; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampo
pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; steroid; stimulan pertumbuhan rambut; suplemen gizi dalam bentuk kaplet;
suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen nutrisi; suplemen vitamin cair;
susu bubuk untuk bayi; susu formula bayi; tablet hisap obat; tablet-tablet yang mengandung obat; teh herbal untuk tujuan
pengobatan; teh obat; tisu antiseptik sekali pakai; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tongkat belerang [disinfektan];
tongkat belerang untuk digunakan sebagai disinfektan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-
obatan]; vaksin; vitamin; vitamin untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 18:29:51
540   EtiketDID2021089918

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

INSTITUT TEKNOLOGI PLN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELIT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Casis kendaraan; Kendaraan Roda Tiga Listrik; ban kendaraan; kendaraan; kendaraan air; kendaraan bermotor;

kendaraan bermotor bertenaga listrik; kendaraan bermotor roda dua; kendaraan bertenaga listrik; kendaraan darat; kendaraan
darat bertenaga listrik; kendaraan listrik hibrida; kendaraan listrik ringan; kendaraan listrik swadaya; kendaraan udara;
kendaraan udara tanpa awak dan otonom; kendaraan untuk perjalanan udara; mobil listrik; motor listrik untuk kendaraan roda
dua; motor, listrik, untuk kendaraan darat; roda kendaraan; skuter bertenaga listrik [kendaraan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 18:39:06
540   EtiketDID2021089919

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUARD U
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya untuk

digunakan dalam bidang perancangan dan pengelolaan program pendidikan; 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); Software aplikasi komunikasi melalui internet; USB drive perangkat
keras (Universal serial bus hardware drives); aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of
Things [IoT]; buku elektronik; buku elektronik yang dapat diunduh; materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; pengendali
nirkabel untuk memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya
dari jarak jauh; peralatan diagnosis yang terdiri dari sensor untuk digunakan dalam pengujian fungsi kendaraan dan dalam
mendiagnosis masalah listrik dan mekanik kendaraan, terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan
otomobil]; perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler;
perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi
kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak pendidikan yang dapat diunduh dan
direkam sebelumnya yang menampilkan pengajaran dalam pendidikan pasca-sekolah menengah, pengajaran dalam
pendidikan universitas, analisis data siswa, dan untuk menghubungkan siswa dengan layanan dukungan dan layanan karir;
perangkat lunak perawatan kesehatan; perangkat lunak termasuk aplikasi telepon genggam terkait rantai pasokan industri
konstruksi.; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara
fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien; program video game interaktif; software simulasi pelatihan
virtual reality di bidang pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 18:44:02
540   EtiketJID2021089920

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Agathis Damar Raja No.33, RT 006 RW 001, Kelurahan Sukajadi, Kota
Batam, Kepulauan Riau

WINDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WINDY LAND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas, coklat tua, putih dan HItam
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511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Kebun binatang; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan

dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara
dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan
dengan tema; aktivitas rekreasi dan hiburan; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; layanan
hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan taman hiburan; menyediakan fasilitas taman hiburan
(amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); taman hiburan dan layanan taman hiburan; taman-
taman hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 19:37:45
540   EtiketJID2021089922

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The City Tower, level 12 - 1N. Jln. MH Thamrin No. 81 RT/RW 002/006 Kel.
menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310

PT. Aplikasi Multi Guna

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tokostartup
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Startup : Perusahaan Pemula
591 Uraian Warna : Hijau dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-

line; Jasa komputer, yaitu, penyediaan suatu situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan para
pengguna untuk mengelola foto dan video online mereka; 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; 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; Menyediakan
perangkat lunak yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna online untuk membuat profil pribadi yang
menampilkan informasi jejaring sosial; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
online untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Portal web dan/ atau platform digital dengan
tujuan komersil; Situs web; desain dan pengembangan sistem untuk input data, output, pemrosesan, tampilan dan
penyimpanan; 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; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; jasa komputer, yaitu,
penyediaan antarmuka perangkat lunak yang tersedia melalui suatu jaringan untuk membentuk layanan informasi secara
daring (online) terpersonalisasi; 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; 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, menyediakan
layanan penyimpanan cloud terenkripsi pribadi yang aman; layanan pengembangan database; menyediakan fasilitas online
yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) audio, video, gambar foto, teks,
grafik dan data; menyediakan perangkat lunak bagi pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas online;
menyediakan perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi peluang kerja; menyediakan platform online yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat
anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia; pemrograman halaman web khusus yang menampilkan informasi
yang ditentukan pengguna, profil pribadi dan informasi; penyediaan waktu akses ke Internet dan database komputer online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 20:33:47
540   EtiketDID2021089923

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Wates RT 004 RW 001, Babakan Madang, Babakan Madang, Bogor

, Kota Bogor, Jawa Barat, 16810

PT. Quindofood
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EATZY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : JINGGA; PUTIH; KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan siap saji yang

mengandung (terutama) mie; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan
berbahan dasar sereal; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 20:34:27
540   EtiketJID2021089924

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Wates RT 004 RW 001, Babakan Madang, Babakan Madang, Bogor

, Kota Bogor, Jawa Barat, 16810

PT. Quindofood

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EATZY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : JINGGA; PUTIH; KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===pengolahan bahan baku untuk pembuatan makanan dan minuman; pengolahan bahan makanan untuk digunakan dalam

pembuatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 20:34:55
540   EtiketJID2021089925

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Wates RT 004 RW 001, Babakan Madang, Babakan Madang, Bogor

, Kota Bogor, Jawa Barat, 16810

PT. Quindofood

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EATZY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : JINGGA; PUTIH; KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 21:02:08
540   EtiketDID2021089926

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lingkungan 02 RT 03 RW 02 Desa/Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66292

Aulia Yasmin Nurul Muafiqoh
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HY.KADOKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiasan Dinding Wayang Kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 21:37:56
540   EtiketDID2021089927

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: manunggal XII no 52 , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
QODRI FITROTHUL KHASANAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fire Lost
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna merah untuk semua huruf dan di logo api, dan warna hitam dalam huruf O
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemadam api===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 21:44:42
540   EtiketDID2021089928

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ragom Mufakat II Baru, RT 004/RW 001, Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan,
Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, 35551

Mohammad Firdaus Akmal

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT. Akmal Innovation & Technology + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pewangi pakaian; Sediaan Pewangi Ruangan; cairan penghilang noda; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan

peliharaan; penghilang noda hewan peliharaan; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat
pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan pewangi udara untuk
mobil; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 22:04:26
540   EtiketJID2021089929

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GUNUNG MANIS NO.18 TAMAN DIPONEGORO LIPPO KARAWACI RT.005
RW.008 KELURAHAN BENCONGAN INDAH KECAMATAN KELAPA DUA
PROVINSI BANTEN KABUPATEN TANGERANG TANGERANG, Kabupaten
Tangerang, Banten

DR. FRANCINITA NATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EUNOIA
Merek Kata
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis ilmiah, penelitian,  dan pengembangan di bidang kesehatan, gizi, makanan, hidrasi tubuh, kesejahteraan fisik dan

psikologis; Backup data di luar situs yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan
alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi
mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering
tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Blockchain berbentuk layanan; Desain arsitektural dan
penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Desain arsitektural; 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 pengelolaan rantai pasokan berhubungan dengan
solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Desain dan persiapan  database untuk
orang lain untuk mengumpulkan,  menyimpan, menganalisis dan melaporkan informasi biologis di bidang sekuensing,
genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Desain mesin konstruksi dan aparat/peralatan untuk pekerjaan
perbaikan beton dan pekerjaan anti- korosi (anti karat) (termasuk bagian-bagiannya) maupun peralatan yang terdiri atas mesin
dan peralatan ini; Desain mesin konstruksi dan aparat/peralatan untuk perbaikan dan penguatan bangunan dan struktur
lainnya (termasuk bagian-bagiannya) maupun peralatan yang terdiri atas mesin dan peralatan ini; Desain mikrokomputer,
sirkuit  frekuensi-tinggi, peralatan optoelektronik serta sistem catu daya; Desain perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana
kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi
sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun
otomatis; Desain perangkat lunak komputer, pengembangan perangkat lunak komputer, konsultasi desain sistem komputer,
pemeliharaan perangkat lunak komputer, memperbarui perangkat lunak komputer, pemrograman perangkat lunak yang
beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, pemantauan sistem komputer dengan akses jarak
jauh, backup data di luar situs, penyewaan perangkat lunak dan program komputer, penyewaan perangkat keras komputer,
menyediakan perangkat lunak  komputer yang tidak dapat diunduh secara online, penyewaan perangkat lunak yang
beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis.; Desain perangkat lunak untuk
orang lain untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat
elektronik yang digenggam; Desain perangkat lunak untuk orang lain untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan
online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; Desain, pembuatan atau pemeliharaan program aplikasi; Desain,
pemrograman dan konsultasi sistem komputer; Desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk platform
komputasi terdistribusi; Desain, pengembangan, instalasi, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; Design
dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; Diagnostik klinikal dan jasa-jasa
konsultasi di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu
kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan,
penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian
laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi,
pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Fasilitas hosting web on-line sebagai
situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-line; Hosting konten digital pihak ketiga
yang berupa foto, video, teks, data, gambar, situs web, dan karya elektronik lainnya di internet, 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; Hosting layanan jaringan  online (daring) yang
memungkinkan  pengguna untuk menyimpan, menganalisis dan berbagi data di bidang sekuensing, genotipe, pengujian
genetik,  dan genetika  asam nukleat; Hosting layanan jaringan online yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan,
menganalisis, dan berbagi data di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe
species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu
kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-
obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi,
mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Hosting
perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); 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; Instalasi dan pemeliharaan  perangkat  lunak komputer dan aplikasi
database untuk digunakan  orang lain di bidang sekuensing, genotipe, penguiian genetik,  dan genetika asam nukleat; Jasa
advis, konsultasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa riset dan uji ilmiah, analisis ilmiah dan teknis, konservasi
lingkungan, dan riset dan pengembangan di bidang perlindungan lingkungan dan ekologi.; Jasa analisis industri dan
penelitian, yaitu, analisis industri dan evaluasi material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas
bumi untuk memastikan penyesuaian dengan standar industri, penelitian industri di bidang material yang digunakan pada
proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Jasa dan saran dalam hal mengontrol akses orang, yaitu  menyediakan
akses yang aman, situs web untuk anggota saja yang menampilkan teknologi yang memberikan anggotanya kemampuan
untuk masuk ke area daring yang dilindungi supaya dapat melakukan aktivitas layanan keuangan atau memfasilitasi transaksi
e-commerce; Jasa desain dan pengembangan peranti keras dan peranti lunak komputer; Jasa desain peralatan komunikasi
audio-visual dan telekonferensi, dan penelitian teknologi di bidang-bidang tersebut; Jasa dukungan komputer [pemrograman
dan instalasi perangkat lunak, perbaikan dan jasa pemeliharaan]; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan
dengan desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; 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

Halaman 525 dari 668



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 komputer, yaitu, penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh online, perangkat lunak aplikasi pemrograman antar muka (API), dan widget perangkat lunak untuk pembelajaran
mesin, penggalian data, permintaan data, dan analisa data; Jasa komputer, yaitu, penyediaan suatu situs web interaktif yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan para pengguna untuk mengelola foto dan video online mereka; Jasa konsultasi
penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer dalam bidang pengembangan environment (area memori
komputer) berbasis awan dengan integrasi aplikasi melalui berbagai platform dan perangkat yang terkoneksi; 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 pemrograman
dan pengimplementasian pengembangan perangkat lunak; Jasa pengembangan lingkungan virtual online untuk pengguna
platform perdagangan saham elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran keuangan dan moneter elektronik (jasa
komputer); Jasa pengembangan perangkat lunak open-source (Jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk
dipelajari, diubah, ditingkatkan dan disebarluaskan) yang dapat diadopsi oleh blockchains (sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi) untuk membangun aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi); Jasa pengembangan perangkat lunak open-source (jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka
untuk dipelajari, diubah, ditingkatkan dan disebarluaskan) yang dapat diadopsi oleh blockchains (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) untuk membangun aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi); Jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) berupa perangkat lunak untuk mengontrol, mengintegrasikan,
mengoperasikan, menghubungkan, dan mengelola perangkat informasi suara yang dikendalikan yaitu, perangkat elektronik
dan perangkat asisten pribadi elektronik yang terhubung dengan awan dan dikendalikan oleh suara, 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 penyediaan informasi dalam
bentuk data, file, aplikasi dan informasi yang terkomputerisasi melalui sebuah halaman situs web online yang disesuaikan;
Jasa penyediaan mesin pencarian internet untuk mencari dan menarik informasi, situs web, dan sumber lain yang tersedia
pada jaringan komputer untuk orang lain; Jasa penyediaan otentikasi pengguna untuk transaksi e-commerce; Jasa
penyediaan platform internet untuk transaksi komersial dilakukan  secara elektronik melalui internet (e-commerce); Jasa
penyimpanan data yang terkomputerisasi; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk
digunakan dalam komputasi melalui jaringan global dan lokal; 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 berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan
dalam menyediakan komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang
menampilkan layanan komunikasi terpadu berbentuk layanan (UCaaS); Jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam layanan komputasi, simulasi, dan analitik yang berkinerja tinggi di
bidang teknik dan sains; Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam
manajemen database, 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 perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak untuk menghubungkan data dari sistem
eksternal, yaitu, database berbasis cloud dan di perangkat yang terkomputerisasi untuk digunakan dalam perencanaan
sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen kinerja perusahaan, sumber daya manusia dan
pembuatan pengolah angka (spreadsheets); Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS), yaitu, hosting perangkat
lunak  untuk digunakan oleh pihak lain untuk digunakan sebagai penyediaan database online berupa berbagai macam
informasi minat umum melalui internet, 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 proyek manajemen komputer yaitu, sistem informasi, perangkat lunak komputer dan proyek
manajemen infrastruktur; Jasa sertifikasi untuk alat dan produk yang memanfaatkan 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; Jasa teknik dan konsultasi teknik, yaitu evaluasi ilmiah dan teknologi yang berupa evaluasi
pengukuran di bidang material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi, perkiraan yang
berupa perkiraan geologi, penelitian yang berupa penelitian teknik, dan laporan yang berupa penyusunan rencana dan gambar
teknik untuk orang lain; Jasa untuk memungkinkan aplikasi untuk disebarkan melalui jaringan online; Jasa urun daya
(crowdsourcing) online, yaitu, menyediakan suatu situs web yang memungkinkan para pengguna untuk melakukan atau
mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek; 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 laboratorium ilmu kedokteran; 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); Jasa-jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting
perangkat lunak  untuk pengangkutan , logistik, pialang pabean , dan manajemen kepatuhan untuk digunakan oleh orang lain
di bidang transportasi, pengiriman barang , manajemen pengangkutan , pialang pabean , logistik, rantai pasokan, kepatuhan,
dan layanan terkait.; Jasa-jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk digunakan oleh
pihak lain untuk mengimpor, menciptakan, dan mengelola data untuk pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat
kebugaran; Jasa dukungan teknis, yakni pemecahan masalah dalam kaitannya dengan perangkat keras dan perangkat lunak
untuk menghubungkan, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, memvirtualisasikan dan
mengakses jaringan, komputer, dan sistem telepon lokal dan daerah yang luas; Komputasi awan berupa perangkat lunak
untuk digunakan dalam menyediakan komputasi latency rendah dan bandwith tinggi, jasa teknologi informasi (IT), dan
komputasi melalui jaringan global dan lokal; 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
pengukuran, konfigurasi, koordinasi dan implementasi integrasi komponen sistem yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan
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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 yang berkaitan dengan pembuatan dan desain
situs web untuk e-commerce; Konsultasi yang berkaitan dengan verifikasi pengoperasian program komputer; Laboratorium
medis; Layanan E-commerce, yaitu, menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan perangkat keras biometrik dan
teknologi perangkat lunak untuk transaksi e-commerce; Layanan analisa  dan pelaporan  DNA genetik dan RNA berupa
pemberikan pelaporan di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat untuk keperluan ilmu
pengetahuan  dan penelitian; 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 diagnostik komputer dalam menganalisis dan mengurutkan berbagai macam asam (acid) dan molekul
biologis lainnya; Layanan diaknostik computer dalam menganalisis  dan mensekuensi asam nukleat dan molekul-molekul
biologi lainnya  di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Layanan dukungan dan
konsultasi teknis untuk mengembangkan aplikasi, 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; Layanan dukungan teknis untuk jaringan komputer dan solusi konferensi video dan jaringan
komputer dan layanan solusi manajemen konferensi video, yaitu, layanan pemecahan masalah dalam mendiagnosa masalah
melalui sistem konferensi video dan piranti lunak jaringan komputer, serta melalui pemantauan sistem jaringan komputer untuk
tujuan dukungan teknis; Layanan dukungan teknis, 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 ilmiah dan teknologi
serta penelitian dan desain yang berkaitan dengannya, yaitu valuasi, perkiraan dan penyelidikan ilmiah dan teknologi, layanan
konsultasi; 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
yang terkait dengan penggunaan sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem percetakan dan untuk perangkat
untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan yang disediakan melalui cloud; Layanan informasi, nasehat
dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi
perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer,
konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media
elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain
dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak
berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan
pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer
melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi,
konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web,
desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui
internet; Layanan 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 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, 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, jasa komputer, yaitu,
menciptakan dan hosting suatu komunitas online untuk jejaring sosial, tidak satupun jasa 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; Layanan komputer, yaitu, layanan penyedia hosting awan dan layanan penyedia
di tempat untuk menyimpan, menganalisis, dan berbagi informasi di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal,
penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan,
penelitian pengembangan obat- obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran
hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, dan genetika;
Layanan komputer, yaitu, 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, menyediakan pencarian untuk memperoleh data dan informasi
perjalanan melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; Layanan konsultasi dan dukungan teknis, untuk disain dan
pengembangan alat dan sistem elektronik untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi,
pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di
dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Layanan
konsultasi 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 ilmiah dan teknologi, penelitian dan desain, analisa dan
pengembangan industri untuk produsen makanan, minuman, kertas, kertas karton, lapisan karton, tekstil, produk dari bahan
busa, perekat, bahan bangunan, bahan konstruksi, produk perawatan pribadi, produk pembersih, bahan untuk kemasan, obat-
obatan, makanan bayi, suplemen nutrisi, makanan dan minuman bergizi serta pakan untuk hewan; Layanan konsultasi 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 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 konsultasi, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan verifikasi dan otentikasi identitas pengguna biometrik,
verifikasi identitas, otentikasi identitas, transaksi e-commerce, perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, sistem
perangkat lunak komputer online, sistem keamanan data elektronik, kriptografi, enkripsi, dekripsi, pengodean dokumen
identitas, otentikasi dan pelacakan produk dan dokumen, pemantauan dan perlindungan merek, perangkat keras dan lunak
pengenalan wajah, perangkat keras dan lunak otentikasi sidik jari, perangkat keras dan lunak pengenalan suara, ancaman
keamanan komputer, dan otentikasi data melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi);
Layanan kustomisasi desain dan pengembangan peralatan untuk titik nirkabel/wireless point (koneksi komunikasi nirkabel
dimana satu host hanya terhubung dengan satu klien), alat pembaca data pada kartu pintar,  alat yang aman untuk membaca
data pada transaksi kartu kredit dan kartu debit, alat dan terminal pembayaran yang dekat bidang pembayaran yang dapat
dilakukan dengan komunikasi teknologi, alat dan terminal yang memudahkan pembayaran secara nirkabel  ; Layanan on-line,
yaitu pengumpulan informasi dari anggota mengenai email yang tidak diinginkan, dan pelaporan informasi kepada
administrator jaringan; Layanan otomatisasi untuk komputer, yaitu, otomasi dan pengumpulan data dengan menggunakan
perangkat lunak berpemilik untuk mengevaluasi, menganalisa dan mengumpulkan layanan data; Layanan pemrograman TI;
Layanan pengujian diagnostik atau analisis diagnostik mengenai suku cadang kendaraan, suku cadang mesin, peralatan
elektronik, peralatan telekomunikasi, mesin industri atau peralatan rumah tangga; Layanan penyedia hosting awan dan
layanan penyedia onsite (ditempat) untuk menyimpan,  menganalisis dan berbagi informasi di bidangsekuensing,  genotipe,
pengujian genetik  dan genetika asam nukleat; Layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang
menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi layanan telekonferensi multimedia dan konferensi video, layanan pengiriman
pesan singkat, surat elektronik, dan layanan voice over internet protocol (VOIP); Layanan perangkat lunak online, layanan
perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan
(PAAS) untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular; Layanan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS)
dengan fitur perangkat lunak yang menyediakan informasi keuangan dalam hal perdagangan, pertukaran uang, penyelesaian
dagang, informasi pasar keuangan, informasi yang akan digunakan dalam perdagangan dan perkiraan komoditas; Layanan
perangkat lunak, pemrograman dan pemeliharaan keamanan dunia maya dan keamanan internet; 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; Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting piranti lunak yang digunakan oleh pihak lain untuk
tujuan keamanan data dengan menyediakan otentikasi; Layanan piranti lunak sebagai suatu layanan, yaitu, cloud hosting dan
piranti lunak infrastruktur datacenter untuk digunakan oleh pihak lain untuk penggunaan pada manajemen database; Layanan
untuk keperluan penelitian dan ilmiah di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat;
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; Membuat desain dan
mengembangkan standar untuk pihak lain dalam desain dan implementasi atas perangkat lunak komputer, perangkat keras
komputer dan perlengkapan telekomunikas; Memperbarui  perangkat  lunak komputer untuk orang lain di bidang sekuensing,
genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Menciptakan lingkungan virtual dalam sifat komunitas online bagi
pengguna untuk membuat, memproduksi, merubah, memanipulasi, mengirimkan, berbagi, dan mengomentari video atau
media elektronik lainnya; Mendeteksi, mengkarantina, dan menghapus virus komputer; Menyediakan akses yang aman, situs
web untuk anggota saja menampilkan teknologi yang memberikan profesi medis jaringan Internet terdaftar kemampuan
kepada jaringan, mengkomunikasikan dan berbagi data untuk kepentingan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan
medis; Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi perangkat lunak pengenalan wajah, atau sidik
jari, atau Kode QR untuk transaksi pembayaran melalui dompet digital; Menyediakan layanan otentikasi pengguna
menggunakan teknologi sistem masuk tunggal (single sign-on) melalui situs web; Menyediakan layanan pencarian komputer
yang disesuaikan, yaitu, mencari dan mengambil informasi atas permintaan spesifik pengguna melalui internet, tidak satupun
jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
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profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Menyediakan mesin pencari
internet, 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; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; Menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak komputer yang tidak dapat diunduh bagi konsumen untuk mengakses monitor dan mengelola program loyalitas mereka
poin profil hadiah dan dana mengakses informasi dan data pengecer dan pesanan membayar dan melacak pengiriman
berbagai barang konsumen; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk
tujuan manajemen hubungan pelanggan CRM; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk menghubungkan data yang berbeda dari beberapa sistem untuk digunakan dalam perencanaan sumber daya
perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen kinerja perusahaan, sumber daya manusia; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak operasi online dan tidak dapat diunduh untuk jaringan komputer dan server, dan
untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk otentikasi sistem masuk tunggal, pengelolaan identitas, pengelolaan privasi data, dan pengumpulan
izin; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengiriman media audio-visual
dalam bentuk panjang-penuh, panjang-sebagian dan klip dari film, program televisi, video, klip audio, klip musik, klip film dan
foto; Menyediakan perangkat  lunak komputer 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 berbentuk
layanan online untuk koleksi, kompilasi, memproses, transmisi dan diseminasi data Sistem Pencari Posisi Global (GPS);
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
mesin pencari komputer online yang tidak dapat diunduh di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika
asam nukleat; Menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk
memperdagangkan, mengirim, menerima, menerima dan mengirimkan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token
blockchain, dan aset digital lainnya, dan mengelola transaksi pertukaran; Menyediakan perangkat lunak yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna online untuk membuat profil pribadi yang menampilkan informasi jejaring sosial;
Menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online 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; Menyediakan situs web dimana pengguna dapat memposting dan mengirim peringkat, ulasan
dan rekomendasi pada acara-acara dan aktifitas dalam bidang jasa perhotelan, resor, maskapai, rental mobil, pembagian
waktu, perjalanan dan liburan; 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;
Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna komputer untuk menghitung dampak
kesehatan masyarakat dari perubahan faktor risiko kesehatan pribadi; Pemantauan jarak jauh atas fungsi dan penggunaan
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, dan memberikan informasi atas hasilnya; Pemantauan keamanan dan peringatan terhadap
peretas di komputer; Pemantauan peralatan dan instrumen medis jarak jauh melalui jaringan komputer; 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; Pemberian nasehat
teknologi komputer yang diberikan kepada pengguna Internet melalui hotline dukungan; Pemberian nasihat teknis terkait
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengelolaan energi; Pemecahan masalah perangkat lunak komputer
yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; Pemecahan permasalahan perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan peralatan dan instrumen bedah; Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer; Pemeliharaan perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pemprograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hinggal akhir produk
kemasan dan pengemasan; Pemprograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan
komputasi awan berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan;
Pemrograman komputer dan pemeliharaan sistem komputer; Penelitian dan diagnosis tingkat kerusakan, durabilitas, dan
ketahanan gempa pada bangunan dan struktur teknik sipil; Penelitian dan pengembangan peralatan dan instrumen medis dan
bedah; 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, perangkat lunak komputer, data elektronik dan file data;
Pengembangan dan pembuatan produk berbasis tanaman, yang disempurnakan secara mikroba menggunakan proses
fermentasi presisi untuk pakan dan bahan makanan untuk nutrisi dan kesehatan hewan dan manusia, termasuk pakan
budidaya, pakan ternak, pakan ternak domestik, dan aditif bahan makanan manusia; Pengembangan peralatan dan sistem
laboratorium otomatis, dan perangkat keras komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, berbagi, dan
melaporkan informasi biologis, genetik, klinis, medis, dan diagnostik, dan untuk pelacakan sampel dan mengelola proyek, alur
kerja laboratorium, dan data sesuai pesanan dan spesifikasi yang lain, semua hal di atas dalam bidang berbagai macam asam
(acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan,
diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic,  penelitian klinikal,
pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu
pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan,
metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Pengembangan peralatan dan system laboratorium  otomatis dan perangkat
keras komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, membagi dan melaporkan  informasi biologi, genetika,
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klinis, medis, dan diagnostik, dan untuk pelacakan sampel dan pengelolaan  proyek, alur kerja laboratorium  dan data sesuai
urutan dan spesifikasi orang lain, semua hal tersebut  di atas di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik dan genetika
asam  nukleat; Pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi mobile, 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; Pengembangan perangkat lunak komputer termasuk
berhubungan dengan pendidikan dan penelitian pendidikan jasa penelitian yang berhubungan dengan perangkat lunak
komputer untuk pendidikan, masalah dan penilaian pendidikan atas siswa dan personil jasa desain jasa informasi, nasihat,
konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas.; Pengembangan perangkat lunak
komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal
hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Pengembangan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Pengembangan program perangkat robotika; Pengendalian proyek konstruksi yang termasuk semua tahapan proyek
konstruksi, dari estimasi hingga penyelesaiannya, semua orang, proses dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola biaya
dan jadwal proyek dan evaluasi risiko yang cermat yang dapat mempengaruhi hasil proyek; 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 atau penelitian tentang mesin konstruksi dan
aparat/peralatan untuk pekerjaan perbaikan beton dan pekerjaan anti-korosi (anti-karat); Pengujian atau penelitian tentang
mesin konstruksi dan aparat/peralatan untuk perbaikan dan penguatan bangunan dan struktur lainnya; Pengujian, analisis dan
evaluasi material; Pengujian, analisis dan evaluasi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan orang lain di bidang
manajemen bisnis untuk menentukan kesesuaian dengan standar akreditasi, dan pemberian kredensial; Pengujian, analisis
dan evaluasi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan orang lain di bidang manajemen proyek untuk menentukan
kesesuaian dengan standar akreditasi, dan pemberian kredensial; Pengujian, analisis dan evaluasi pengetahuan, keterampilan
dan kemampuan orang lain di bidang manajemen strategis untuk menentukan kesesuaian dengan standar akreditasi, dan
pemberian kredensial; Pengumpulan informasi dan analisis tentang status penggunaan robot bedah melalui jaringan
komputer; Pengurutan DNA untuk tujuan penelitian medis; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi
perangkat lunak komputer dari pihak lain; Penyedia layanan aplikasi (ASP) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam
manajemen database, 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;
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)
berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (api) untuk streaming, penyimpanan, dan berbagi permainan video,
konten, data dan informasi, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Penyedia pusat data elektronik dalam bidang akses data elektronik biometrik, identifikasi biometrik, verifikasi dan
autentikasi identitas; 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 yang berkaitan dengan
desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer; Penyediaan
informasi, saran dan konsultasi terkait Penelitian atau pengujian yang berkaitan dengan kimia polimer; Penyediaan informasi,
saran dan konsultasi terkait penelitian, pengembangan, evaluasi atau pengujian yang berkaitan dengan resin sintetik;
Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengakses, melihat, mengunduh,
menggunakan bersama-sama, mengelola, dan menyimpan data akun, berita, riset, dan informasi dalam bidang investasi dan
keuangan; Penyediaan kit pengembangan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online; Penyediaan kit
pengembangan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk visi komputer, pembelajaran mesin,
pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma, dan analisa data;
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,
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mengunduh, mentransmisikan, menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan
dan mengatur teks, grafik, gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan
jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan
pengembangan produk baru untuk pihak lain; Penyediaan layanan mesin pencari Internet, tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan layanan otentikasi pengguna dengan
menggunakan teknologi untuk transaksi e-commerce, pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran, dan transfer
dana elektronik; 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 penggunaan sementara atas perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk
menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat dengan jaringan dalam internet of things (IoT); Penyediaan
penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menemukan pekerjaan, usaha atau
proyek atas dasar permintaan; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online
untuk pembelajaran mesin, penggalian data, permintaan data, dan analisa data; Penyediaan pengunaan sementara atas
perangkat lunak browser internet yang tidak dapat diunduh, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan pengunaan sementara atas perangkat lunak dan aplikasi yang tidak
dapat diunduh online untuk mengakses streaming file audio dan video, permainan, jaringan sosial, file teks, dan file
multimedia, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Penyediaan pengunaan sementara atas perangkat lunak komputer dan hosting fasilitas online yang tidak dapat diunduh yang
memungkinkan para pengguna untuk mengakses dan mengunduh 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; 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 mengontrol tegangan turbin uap dan pemantauan seumur
hidup secara real-time; 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, 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 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 online untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat dengan jaringan dalam internet of things
(IoT); 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 online yang tidak dapat diunduh untuk interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi, mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara,
mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan
global; Penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perutean dan perpindahan, transmisi, pemrosesan,
pemfilteran, analisis, pengamanan, dan penyimpanan data, lalu lintas video atau suara, paket, atau bentuk komunikasi
lainnya; Penyediaan perangkat lunak visi komputer yang tidak dapat diunduh online untuk memperoleh, memproses,
menganalisa dan memahami gambar digital dan mengekstraksi data visual; Penyediaan perangkat lunak visi yang tidak dapat
diunduh online yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat dan menginterpretasi data, menghubungkan dengan
perangkat keras dan menyimpan, mengelola dan memproses data di awan; Penyediaan perangkat lunak yang dapat diunduh
secara online untuk penggunaan sementara untuk memfasilitasi perdagangan secara elektronik; Penyediaan perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh/ dapat diunduh secara online untuk penggunaan sementara untuk memfasilitasi perdagangan secara
elektronik; 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 platform penelusuran untuk memungkinkan para pengguna untuk
meminta dan menerima foto, video, teks, data, gambar dan karya elektronik, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan platform penelusuran untuk memungkinkan para
pengguna untuk meminta dan menerima konten, teks, karya visual, karya audio, karya audiovisual, karya sastra, data, file,
dokumen dan karya elektronik, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
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aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; 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 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 ruang memori server di internet; Penyiapan manual untuk
pengoperasian komputer dan penggunaan program komputer; Perangkat  lunak sebagai  sebuah layanan (Saas)  dan
Platform sebagai sebuah layanan (PaaS) untuk penggunaan  di bidang sekuensing, genotip,  pengujian genetik,  dan genetika
asam nukleat; Perangkat Lunak sebagai Layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pengumpulan data dan
penggunaan data di bidang periklanan dan pemasaran digital; Perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS), yang menampilkan
perangkat lunak untuk koneksi berbasis cloud antara workstation sumber tunggal dan perangkat endpoint jarak jauh, yaitu,
komputer, desktop, dan laptop; Perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS), yang menampilkan perangkat lunak yang
digunakan untuk mengelola koneksi antara workstation sumber tunggal dan perangkat endpoint jarak jauh, yaitu, komputer,
desktop, laptop, dan perangkat tipis; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Perangkat lunak komputer online yang tidak
dapat diunduh untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness), kesehatan dan kebugaran (wellness); Perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh, yakni, platform aplikasi jaringan terbuka untuk pengembangan, penyebaran, pengujian,
konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; 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 memproses, memvisualisasi,  menyimpan,  membagi dan memanipulasi sekuensing  data generasi berikutnya
(NGS) di bidang sekuensing, genotip,  pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Perangkat lunak sebagai  sebuah
layanan (Saas) dan Platform sebagai  sebuah layanan (PaaS) untuk penggunaan  sekuensing genetika  populasi,  unit
perawatan intensif baru lahir (NICU) dan penelitian penyakit genetika, penelitian kanker genetika, agrigenomik,  dan penelitian
klinis dan translasi, semua  di bidang genomic; Perangkat lunak sebagai  sebuah layanan (Saas) dan Platform sebagai sebuah
layanan  (PaaS)  untuk mengumpulkan,  menyimpan) menganalisis, membagi dan melaporkan  informasi biologi, genetika,
klinis, medis, dan diagnostik serta untuk proyek pelacakan dan pengelolaan  sampel, alur kerja dan data laboratorium, semua
hal tersebut di atas untuk digunakan  di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat;
Perangkat lunak sebagai  sebuah layanan (Saas) dan Platforrn  sebagai  sebuah layanan (PaaS) untuk menganalisis
sekuensing data generasi berikutnya (NGS) di bidang sekuensing,  genotip, 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 menyediakan antarmuka
keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop, server, perangkat seluler, perangkat jaringan, dan antarmuka
web; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pendidikan interaktif, yaitu, simulasi
pengajaran dan ujian melalui ruang kelas belajar secara elektronik (e-learning), langsung (live), dan virtual di bidang
manajemen proyek; Perangkat lunak sebagai layanan (Saas) dan Platform sebagai layanan (PaaS) untuk memproses,
memvisualisasikan, menyimpan, berbagi, dan memanipulasi data pengurutan generasi berikutnya (NGS) di bidang pengurutan
asam nukleat, genotipe, pengujian genetik, dan genetika; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; 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 layanan, yaitu, perangkat lunak untuk peningkatan permainan komputer dan
permainan video, perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak
untuk mengunduh dan membeli konten yang dapat diunduh untuk permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak
untuk mengunduh dan membeli poin dalam permainan dan mata uang untuk permainan komputer dan permainan video,
perangkat lunak untuk menyediakan marketplace online; Perangkat lunak sebagai sebuah layanan dan platform sebagai
sebuah layanan yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengakses, mengelola, mengoptimalkan,
memperbaharui dan melacak perangkat serta untuk pengelolaan dan pengoptimalisasikan fasilitas.; Perangkat lunak sebagai
suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk digunakan pada layanan pengoperasian toko ritel dan
pemesanan untuk berbagai macam barang konsumen, 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 (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk
mengakses, memonitor, melacak, mencari, menyimpan dan berbagi informasi tentang topik yang menjadi minat umum, 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 (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk mengakses, menjelajahi, dan mencari database online,
audio, video dan konten multimedia, dan aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak,
tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan, mengintegrasikan,
mengontrol, dan mengelola perangkat elektronik konsumen dengan jaringan, perangkat iklim rumah dan produk penerangan
melalui jaringan nirkabel, 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 (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
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sinematografi profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk pihak lain
untuk digunakan untuk pengembangan perangkat lunak untuk mengendalikan, menghubungkan, dan mengoperasikan
perangkat elektronik internet, 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 (SaaS) berupa perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
mengontrol perangkat informasi suara yang dikendalikan berdiri sendiri dan asisten pribadi, 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 (Saas) berupa
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API), 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; Perangkat lunak 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; Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi,
mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen
router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
perutean dan perpindahan, transmisi, pemrosesan, pemfilteran, analisis, pengamanan, dan penyimpanan data, lalu lintas
video atau suara, paket, atau bentuk komunikasi lainnya; Perawatan perangkat lunak komputer; 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; Platform sebagai
Layanan (PaaS); Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan paltform peranti lunak komputer untuk digunakan di
dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, berbagi file, pencarian dan posting teks dan gambar; Platform sebagai layanan
(PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol perangkat
jaringan di internet of things (IOT); Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk menyediakan
antarmuka keamanan sistem masuk tunggal (single sign-on) di desktop, server, perangkat seluler, perangkat jaringan, dan
antarmuka web; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer untuk digunakan untuk
menghubungkan dan mengontrol Internet of Things (IoT) perangkat elektronik; 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; Platform sebagai suatu layanan (paas) berupa platform perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam manajemen database, 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; Portal web dan/ atau platform digital tanpa tujuan komersil; Riset, Penciptaan, atau Inovasi pada makanan dan
minuman; Saran teknologi yang berkaitan dengan program komputer; Saran teknologi yang diberikan kepada pengguna
Internet melalui hotline dukungan, Konsultasi mengenai perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, sistem
komputer, jaringan komputer, intranet, dan Internet; Software as a Service (SaaS) services featuring compiler programs,
debugger programs, and utility programs for creating mobile software applications; Software as a Service (SaaS) services for
use in designing, developing and testing mobile software applications; Teknik energi; Troubleshooting masalah komputer,
software aplikasi, sistem jaringan komputer, software komputer [dukungan teknis]; Verifikasi pengoperasian program
komputer; administrasi server; analisa industri dan layanan penelitian, yaitu penelitian dan pengembangan produk baru,
penelitian kimia, penelitian teknis dan mekanik; analisis bakteriologis; analisis ilmiah dan spesifikasi teknologi, yaitu,
pengembangan rekomendasi program tindakan dalam bidang praktik pertanian dan standar pertanian untuk mengurangi emisi
karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya, dan meningkatkan karbon tanah pengukuran dan verifikasi karbon dioksida dan
penggantian kerugian emisi gas rumah kaca lainnya pengukuran, analisis, dan verifikasi karbon tanah, emisi karbon dan emisi
gas rumah kaca lainnya platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk
pengumpulan data dan analisis untuk digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan penyerapan karbon dan gas rumah
kaca lainnya; 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; application service
provider (ASP), namely, hosting computer software applications of others; application service provider featuring application
programming interface (API) software for the design, development, and testing of mobile software applications; application
service provider featuring software for the design, development, and testing of mobile software applications; cloud computing,
yaitu, layanan penyedia cloud hosting; computer programming; decoding data; dekripsi data; desain (pengembangan),
pengembangan perangkat lunak komputer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi
transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; desain dan pengembangan jaringan telekomunikasi;
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 dan perangkat keras untuk memproduksi, merekam dan memproses sinyal digital dan
analog; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk pemrosesan dan distribusi konten multimedia;
desain dan pengembangan perangkat lunak pengoperasian untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing;
desain dan pengembangan perangkat lunak untuk manajemen persediaan; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk
mengimpor dan mengelola data; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk olahpesan cepat; desain dan
pengembangan perangkat lunak untuk panduan program televisi elektronik; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk
pengembangan situs web; desain dan pengembangan sistem telekomunikasi; desain dan pengembangan sistem untuk input
data, output, pemrosesan, tampilan dan penyimpanan; desain dan pengembangan sistem untuk pembangkit energi
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regeneratif; desain halaman internet; desain homepage dan halaman Internet; desain homepage, perangkat lunak komputer
dan situs web; desain mesin, peralatan, dan instrumen; desain perangkat keras komputer; desain perangkat lunak komputer,
pemrograman komputer, instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
mengimplementasikan Internet of Things (IoT); desain perangkat lunak pengolah gambar; desain seni komersial; desain
visual; desain, instalasi, pembaruan, dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; desain, instalasi, pemeliharaan dan
pembaharuan perangkat lunak komputer  untuk mengolah data; desain, mengembangkan, dan menghosting situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh dalam sifat artikel, kolom, dan panduan informasional di bidang
mata uang virtual, aset digital dan blockchain, serta tren pasar dan perdagangan; desain, pembuatan, pemrograman dan
pemeliharaan program komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; 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, dan hosting
perangkat lunak untuk pengelolaan yang dihosting dengan aman, penyimpanan dan administrasi kata sandi, kredensial dan
informasi identitas yang berkaitan dengan orang, akun, dan perangkat untuk tujuan keamanan; desain, pengembangan, dan
hosting portal web bagi pengguna untuk mengakses informasi di bidang mata uang virtual, aset digital dan blockchain; desain,
pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk blockchain; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat
lunak untuk layanan verifikasi pihak ketiga untuk transaksi mata uang digital, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi
yang melibatkan mata uang bitcoin; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token)
dan dompet token utilitas; desain, pengembangan, implementasi, analisis, integrasi, pemantauan kinerja, pencadangan,
pemulihan, diagnosa, pengujian dan pengelolaan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan
infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak
komputer untuk kontrol proses; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk
pemrosesan data; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan kata;
desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan kata, pemrosesan data,
dan kontrol proses; desain, pengujian, teknik, penelitian dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan komputer, teknologi
telekomunikasi, sistem telepon, jaringan, perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, pemrograman komputer, dan
keamanan jaringan; desain, selain untuk tujuan iklan; design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat
lunak (software) computer; diagnosis masalah perangkat keras komputer melalui penggunaan perangkat lunak; diagnosis
masalah perangkat lunak komputer; digitalisasi dokumen [pemindaian]; enkripsi, dekripsi, dan autentikasi informasi, pesan,
dan data; enyediakan situs web yang menampilkan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan, blockchain, dan
teknologi buku besar terdistribusi, serta undang-undang tata kelola data; hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang
terkomputerisasi; hosting fasilitas online untuk melakukan diskusi interaktif; hosting fasilitas web on-line untuk orang lain untuk
berbagi konten on-line; hosting fasilitas web on-line untuk orang lain untuk melakukan diskusi interaktif; hosting fasilitas web
online untuk orang lain; hosting konten hiburan multimedia; hosting perangkat lunak aplikasi komputer di bidang manajemen
pengetahuan untuk membuat database informasi dan data yang dapat dicari; hosting perangkat lunak online yang
memungkinkan pembuatan dan hosting situs web mikro untuk bisnis; hosting perangkat lunak untuk digunakan dalam
manajemen perpustakaan; hosting platform di Internet; hosting platform interaktif untuk mengunggah, memposting,
menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan, komentar, konten multimedia, foto, gambar, gambar,
teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; hosting portal web; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk
media, situs, video, pengaturan media sosial, surat kabar dan layanan iklan (dalam jaringan); hosting server; 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 orang lain di server komputer untuk jaringan komputer global; hosting situs web untuk
penyimpanan elektronik foto dan video digital; hosting weblog [blog]; 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; infrastruktur sebagai layanan (IaaS) untuk digunakan dengan perangkat dan jaringan Internet of Things (IoT);
inspeksi dan pengujian minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor
suhu, mesin, dan bagiannya; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; instalasi dan pemeliharaan perangkat
lunak komputer komunikasi; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet; instalasi, modifikasi,
pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer, termasuk melalui jaringan komputer global; instalasi, pemeliharaan
dan perbaikan perangkat lunak komputer; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak untuk sistem komputer;
instalasi, pemeliharaan, pembaruan, dan peningkatan perangkat lunak komputer; integrasi sistem dan jaringan komputer yang
tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa desain multimedia; jasa device-as-
aservice (DaaS), seperti menyediakan komputer, perangkat keras computer, perangkat lunak komputer, mesin cetak/printer,
bahan untuk pencetakan, perangkat tambahan yang dihubungkan ke komputer; jasa dukungan teknis untuk sistem robot
bedah; jasa dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah sehubungan dengan masalah perangkat lunak untuk interkoneksi,
pengelolaan, pengamanan, pemantauan, pengendalian, pengoperasian, virtualisasi, dan akses jaringan area lokal dan luas,
komputer, dan sistem telepon; jasa dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah yang bersifat mendiagnosis masalah
perangkat keras pada komputer untuk interkoneksi, pengelolaan, pengamanan, pemantauan, pengendalian, pengoperasian,
virtualisasi, dan akses jaringan area lokal dan luas, komputer, dan sistem telepon; jasa hosting situs web; jasa hosting situs
web interaktif yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa
informasi online, yaitu, menyediakan database komputer yang memuat indeks untuk karya yang memiliki hak cipta; jasa
keamanan komputer (perancangan dan pengembangan keamanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem komputer,
pemrograman dan pemasangan perangkat lunak, jasa perbaikan dan pemeliharaan, percobaan dan penilaian risiko terhadap
jaringan komputer); jasa komputasi awan; jasa komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk
berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari sesama pengguna dan membentuk komunitas virtual di bidang
teknologi informasi, jaringan komputer dan teknologi telekomunikasi; jasa komputer, yaitu, menciptakan lingkungan virtual on-
line untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual),  yaitu, menyediakan platform perdagangan untuk cryptocurrency
(mata uang virtual),  token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa
komputer, yaitu, menciptakan lingkungan virtual on-line untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), yaitu,

Halaman 534 dari 668



menyediakan platform perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa konsultasi di bidang desain, pemilihan, implementasi dan
penggunaan perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak; jasa konsultasi di bidang teknologi DNA rekombinan; jasa
konsultasi di bidang toksikologi genetik; jasa konsultasi informasi teknologi.; jasa laboratorium; 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 komputer, yaitu, menciptakan komunitas virtual online bagi
pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan
komunitas; jasa layanan perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi, dan penyimpanan tanda
tangan elektronik yang aman; jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam
verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa layanan
perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi otentikasi transaksi melalui
blockchain(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna; jasa layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem  pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi; jasa on-line yaitu penyediaan
informasi teknis melalui jaringan komputer di bidang perangkat keras dan lunak komputer, jaringan komputer, telekomunikasi,
telepon dan teknologi jaringan; jasa pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; jasa pemeliharaan perangkat lunak; jasa
pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti lunak, periferal, dan aplikasi; 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 dalam bidang komputasi awan; jasa
penelitian dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial
intelligence); jasa penelitian di bidang sains dan teknologi; jasa pengujian, inspeksi dan penelitian dalam kaitannya dengan
pertanian, peternakan, industri produk perikanan dan kelautan, pengujian dan penelitian dalam kaitannya dengan mesin,
peralatan dan instrumen; jasa 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 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 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 komputasi
berbasis awan dalam bidang pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, pembelajaran algoritma, dan analisa data; jasa
penyediaan komunitas online untuk pengguna terdaftar di bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); jasa penyediaan
penggunaan sementara perangkat lunak aplikasi web dan seluler yang tidak dapat diunduh untuk komunitas virtual, jejaring
sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau paling tidak yang
aman; jasa penyediaan perangkat lunak untuk digunakan dalam membangun, mengembangkan, mengeksekusi, dan
menjalankan perangkat lunak dan aplikasi lain di blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa
penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara on-line dalam bentuk platform perdagangan untuk perdagangan
cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset
digital lainnya; jasa penyediaan piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk memfasilitasi interoperabilitas
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beberapa aplikasi piranti lunak; jasa penyediaan platform digital secara daring untuk iklan dan penjualan; 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
penyimpanan awan, yaitu, menyediakan penyimpanan data elektronik yang dapat diakses melalui internet dari media
elektronik, yaitu, konten audio dan video; jasa perancangan, pengembangan, pemutakhiran dan pemeliharaan untuk data
drive disk keras, drive dalam keadaan solid dan alat penyimpanan komputer; 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 layanan (software as a service (SAAS)) yang mengutamakan perangkat
lunak untuk digunakan pada bidang perawatan kesehatan untuk membantu dalam menciptakan/membuat implan ortopedi
sesuai pesanan, penentuan posisi komponen ortopedi selama pembedahan dan dalam perencanaan sebelum operasi dan
analisis intraoperatif pembedahan ortopedi; jasa perangkat lunak sebagai layanan (software as a service (SAAS)) yang
mengutamakan perangkat lunak untuk melapisi templat prostetik pada gambar radiologis, melakukan pengukuran pada
gambar dan templat posisi; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) berupa program penyusun, program untuk
mencari dan mengurangi bug/kerusakan pada program komputer (debugger), dan program utilitas untuk membuat aplikasi
perangkat lunak bergerak; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) untuk digunakan dalam mendesain,
mengembangkan dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait
dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang
digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token
kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa- jasa komputer, yaitu menyediakan mesin pencari (search engine) untuk
menemukan informasi, sumber, dan situs web milik pihak lain di Internet; jasa-jasa Internet dan situs web ialah jasa-jasa
teknologi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online,
interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan  penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan
dengannya; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah
perangkat keras dan perangkat lunak komputer di perangkat ponsel, tablet, dan perangkat komputer genggam lainnya; jasa-
jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah perangkat lunak dan masalah
perangkat keras untuk perangkat, peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem
keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, pemecahan
masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah dalam perangkat keras dan perangkat lunak komputer dalam perangkat
komputasi pribadi, dan mendiagnosis masalah dalam produk konsumen, yaitu, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem
HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas, pelembap, penurun, pelembut air, peralatan olahraga dan
rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar ruangan; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, layanan help
desk untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang perbedaan antara smartphone tertentu, komputasi seluler dan
perangkat komunikasi tertentu, dan perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan,
sistem hvac, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu,
penyediaan informasi teknis tentang cara menggunakan dan membuat penggunaan ponsel, komputer, komputasi seluler dan
perangkat komunikasi, serta perangkat dan perangkat yang terhubung ke jaringan; jasa-jasa konsultasi di bidang implementasi
dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan,
peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi di
bidang implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat, peralatan, kendaraan
yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan;
jasa-jasa konsultasi teknologi dalam hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artifial intellegence) dan pengolahan
bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen, dan penelitian
pasar; jasa-jasa konsultasi teknologi dalam hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artifial intellegence) dan
pengolahan bahasa asli (natural) yang berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen,
dan penelitian pasar; jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat lunak komputer dan
penerapan database untuk pihak lain dibidang rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai
nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian
medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian
pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, dan genetika.; jasa-jasa penelitian dibidang
media sosial; 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) 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 menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih perangkat komputasi
(computing); jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengkomunikasikan data kesehatan antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk merekam data kesehatan; jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak yang mengkomunikasikan data kesehatan
antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS)
yang menampilkan perangkat lunak bagi pengguna untuk mengumpulkan, mengakses dan bertukar informasi perawatan
kesehatan, mengendalikan (manage) penyakit dan kondisi, dan mengendalikan (manage) biaya perawatan kesehatan; jasa-
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jasa perangkat lunak berbentuk layanan (software as a service/SAAS) yang menampilkan perangkat lunak computer yang
dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers)
dan produsen; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (software as a service/SAAS) yang menampilkan perangkat lunak
computer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang
eceran (retailers) dan para distributor; 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 desain, rekayasa, penelitian, pengembangan dan pengujian di
bidang pengembangan perangkat lunak aplikasi seluler yang terkait dengan penggunaan dan fungsionalitas hyperlink;
jasa/layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengirim dan menerima
pesan elektronik, pemberitahuan dan peringatan dan untuk memfasilitasi transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet
dan komunikasi; jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce); kalibrasi (pengukuran);
kompilasi program komputer; kompilasi, analisis dan penyediaan informasi yang disediakan secara online dari database
komputer atau internet; komputasi awan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam konferensi telekonferensi
dan video, audio, dan web; komputasi awan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam pembelajaran mesin,
pembelajaran mesin yang terukur, analisa data dan pengembangan jaringan saraf dalam; komputerisasi layanan pemesanan
online yang menampilkan distribusi eceran dan [grosir] berbagai barang-barang konsumen; konfigurasi, instalasi, diagnosis
kesalahan, perbaikan, peningkatan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; konsultasi IT  di bidang manajemen
hubungan pelanggan, keuangan dan administrasi, sumber daya manusia, penggajian dan pemrosesan dokumen; konsultasi IT
di bidang lingkungan dan efisiensi energi; konsultasi IT di bidang penyatuan sistem IT; konsultasi dalam bidang IT dan
transformasi aplikasi, integrasi, modernisasi, migrasi, desain, pengembangan, implementasi, pengujian, optimisasi,
pengoperasian dan manajemen proyek komputer; konsultasi dan penelitian di bidang bakteriologi; konsultasi desain dan
pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi di bidang astronomi; konsultasi di bidang biologi; konsultasi di bidang
komputasi awan, desain penyimpanan, infrastruktur pusat data, jaringan komputer dan manajemen infrastruktur jaringan, dan
keamanan jaringan komputer; konsultasi di bidang komputasi awan, infrastruktur pusat data, jaringan komputer dan
manajemen infrastruktur jaringan, dan keamanan jaringan komputer; konsultasi di bidang pemrograman dan pengembangan
portal e-bisnis; konsultasi di bidang perangkat keras, perangkat lunak, dan komputasi awan komputer di bidang bedah
ortopedi, konsultasi di bidang desain kamar pembedahan untuk bedah ortopedi, serta ruang operasi dan optimalisasi proses
pembedahan untuk bedah ortopedi; konsultasi keamanan internet; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang
fisiologi; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang nanoteknologi; konsultasi teknis di bidang pengembangan
perangkat lunak aplikasi seluler yang terkait dengan penggunaan dan fungsionalitas hyperlink; konsultasi teknologi di bidang
teknologi pemrosesan semikonduktor; konsultasi teknologi melalui meja pelayanan atau meja pelayanan bantuan untuk
infrastruktur teknologi informasi [TI]; konsultasi teknologi yang berkaitan dengan pengoperasian perangkat keras, perangkat
lunak, dan periferal komputer melalui helpdesk; konsultasi yang berkaitan dengan desain, pemrograman, dan pemeliharaan
perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis
kecerdasan buatan (artificial intelligence); kontrak sewa dan sewa piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan
komputer dan infrastruktur komputasi virtual; konversi teks ke format digital; kustomisasi dan konfigurasi piranti keras
komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan infrastruktur komputasi virtual; layanan berbagi (sharing) file, yaitu,
menyediakan fasilitas online untuk orang lain yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah
dan mengunduh file elektronik; layanan cadangan untuk data hard drive komputer; layanan desain, pengembangan dan
pemrograman perangkat lunak komputer, termasuk melalui jaringan komputer global; 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 teknologi informasi, yaitu layanan help desk dan saran teknologi yang
diberikan kepada konsumen melalui hotline pendukung; layanan enkripsi data yang menampilkan teknologi perangkat lunak
blockchain dan protokol peer-to-peer untuk menyediakan penyimpanan cloud yang aman, pribadi, dan terenkripsi; 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 hosting interaktif yang memungkinkan
pengguna untuk mempublikasikan dan berbagi konten dan gambar mereka sendiri secara online; layanan ilmiah dan teknologi
serta penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengannya; layanan jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan 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 yaitu layanan dukungan komputer/
layanan diagnosa komputer/ layanan konfigurasi jaringan komputer/ layanan integrasi sistem komputer/ layanan pengawasan
sistem komputer/ layanan jaringan komputer/ layanan perbaikan jaringan komputer/ keamanan komputer yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai
Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses
oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan
(SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau
mengunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, data
besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem dan layanan simulasi dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT);
layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu penyediaan sumber daya perangkat lunak
secara online (dari situs web atau melalui Internet) untuk digunakan oleh orang lain di bidang analisis bisnis, pengembangan
strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem simulasi dan layanan dan di bidang
penerapan Internet of Things (IoT)]; layanan komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS); 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, layanan
teknologi informasi yang dikelola dan dioperasikan untuk pihak lain, yaitu, manajemen infrastruktur komputasi virtual, layanan
jaringan virtual dan penyimpanan virtual; layanan komputer, yaitu, manajemen jarak jauh dan manajemen di tempat untuk
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sistem teknologi informasi (TI) dan aplikasi piranti lunak untuk pihak lain; layanan komputer, yaitu, membuat indeks informasi,
situs web, dan sumber daya berbasis jaringan komputer; layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk
pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan saran dari pengguna lain, dan membentuk komunitas
virtual; layanan komputer, yaitu, menciptakan/membuat lingkungan virtual online untuk penjualan dan pembelian mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto tokens) dan token utilitas; layanan komputer, yaitu, meneliti, mengembangkan, merancang, mengimplementasikan dan
menginstal/memasang perangkat lunak 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 cloud terdesentralisasi open source; 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 konfigurasi jaringan komputer
yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan 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 dan konsultasi teknologi; layanan konsultasi di bidang desain,
pemilihan, implementasi dan penggunaan piranti keras komputer dan sistem piranti lunak untuk pihak lain; layanan konsultasi
di bidang komputasi awan; layanan konsultasi di bidang pengujian pengoperasian dan fungsionalitas komputer, jaringan
komputer dan piranti 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 teknis yang terkait
dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token
digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain,
pengembangan, dan penggunaan perangkat keras dan lunak komputer; layanan konsultasi, desain, pengujian, penelitian dan
konsultasi, semua yang berkaitan dengan sistem informasi, komputer, perangkat lunak komputer, jaringan komputer, peralatan
elektronik, sistem telekomunikasi dan sistem transmisi data; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan layanan tersebut di atas.; 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 laboratorium penelitian medis; layanan laboratorium penelitian medis di bidang onkologi; 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; layanan pemantauan elektronik menjadi layanan keamanan TI dalam sifat perlindungan dan
pemulihan data komputer; layanan pemberian konsultasi teknis sehubungan dengan piranti keras komputer, piranti lunak
komputer, peralatan jaringan komputer, sistem telefoni, peralatan telekomunikasi, telepon IP, sistem telekomunikasi, desain
jaringan komputer, desain penyimpanan, keamanan jaringan, dan komunikasi suara dan serta komunikasi nirkabel; layanan
pemeliharaan dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; layanan
penelitian medis dan farmakologis; layanan pengembangan di bidang perangkat lunak komputer dan layanan konsultasi yang
berkaitan dengannya; layanan pengujian dan penelitian yang berkaitan dengan mesin, peralatan, dan instrumen; layanan
pengujian untuk perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan dengan sistem alarm dan pemantauan;
layanan pengujian yang berkaitan dengan mesin, peralatan, dan instrumen; 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 penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk
memudahkan pengunggahan, posting, memperlihatkan, menampilkan, mengedit, dan mentransmisikan gambar, video dan
karya audio visual; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) layanan yang menampilkan piranti lunak
untuk transmisi informasi, video, suara, audio, dan konten melalui jaringan informasi komputer global; layanan penyediaan
piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk melihat, mengelola, mengedit, dan
menyimpan dokumen melalui jaringan komputer; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang
menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi interoperabilitas beberapa aplikasi piranti lunak; layanan penyediaan piranti
lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memudahkan para pengguna dalam
berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video, dan aplikasi
melalui Internet; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk
memudahkan pengguna mengidentifikasi keberadaan pengguna lain dan mengintegrasikan buku alamat elektronik dan
kalender; layanan penyediaan piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk membuat, mengedit, mengirimkan,
dan memantau presentasi multimedia yang didistribusikan melalui Internet dan telepon ke beberapa peserta; layanan
penyimpanan elektronik untuk pengarsipan basis data, gambar, dan data elektronik lainnya; layanan perangkat lunak online,
layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai
layanan (PAAS) untuk data penyakit menular dan manajemen informasi; layanan perangkat lunak online, layanan perangkat
lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk
digunakan di bidang pengujian penyakit menular; layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud,
layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk menerima,
menyimpan, menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis infeksi data
dan informasi penyakit; 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 perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi,
kepatuhan, pencatatan, dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan token utilitas; layanan perencanaan dan desain
semua yang berkaitan dengan jaringan telekomunikasi, peralatan dan instrumen, jaringan komputer, dan internet; layanan
platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan
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penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan token utilitas; layanan sintesis oligonukleotida; layanan teknologi
informasi (TI) (perangkat keras komputer, desain perangkat lunak dan periferal dan konsultasi teknis);
layanan hosting, pengelolaan dan pengawasan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan
infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan beberapa sistem pengoperasian, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan
komputer dan infrastruktur komputasi virtual; manajemen proyek komputer di bidang pemrosesan data elektronik [EDP];
manajemen proyek pembangunan di luar lokasi [penyusunan, desain dan perencanaan konstruksi]; manajemen, penyimpanan
dan administrasi kata sandi, kredensial (credentials) dan informasi identitas yang di-host secara aman (secure hosted) yang
berkaitan dengan orang, akun dan perangkat untuk tujuan keamanan; melakukan evaluasi awal di bidang obat-obatan baru;
melakukan uji klinis di bidang penyakit kardiovaskular; membuat, memelihara, dan meng-hosting situs web orang lain;
mendesain, selain untuk keperluan iklan; 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; menyediakan application programming interface (API)
untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; menyediakan fasilitas online yang
memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten, informasi, pengalaman dan
data realitas campuran (mixed reality); menyediakan fasilitas online yang menampilkan penggunaan sementara perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, pesan instan, peringatan dan pengingat
pesan elektronik, foto, gambar, grafik, data, audio, video dan konten audio-visual melalui jaringan internet dan komunikasi;
menyediakan fasilitas online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna online untuk membuat profil pribadi
yang menampilkan informasi jejaring sosial dan bisnis, untuk mentransfer dan berbagi informasi tersebut di antara beberapa
(multiple) fasilitas online untuk terlibat dalam jejaring sosial, dan untuk mengelola akun jejaring sosial mereka; menyediakan
informasi terkait dengan sains dan teknologi; menyediakan jasa autentikasi menggunakan biometrik, pengenal wajah,
autentikasi sidik jari, pengenal suara dan tipe teknologi autentikasi  perangkat keras serta perangkat lunak lainnya untuk
penyedia layanan keuangan, transaksi e-commerce, donasi, melacak produk terlisensi, dan pertemuan penggemar;
menyediakan jasa konsultasi untuk mengembangkan sistem komputer, aplikasi, arsitektur dan perangkat keras komputer,
perangkat lunak dan firmware, yakni, program pengembangan perangkat lunak komputer; menyediakan jasa penggunaan
sementara perangkat lunak untuk pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan yang tidak dapat diunduh untuk digunakan di
manajemen jaringan, pemantauan dan pemecahan masalah komputer; menyediakan jasa/layanan pembuktian
keaslian/otentikasi pengguna transfer dana elektronik, transaksi kartu kredit dan kartu debit dan cek elektronik yang
menggunakan teknologi akses tunggal (single sign-on) dan perangkat lunak; menyediakan layanan otentikasi untuk
menggunakan teknologi perangkat lunak berbasis blockchain untuk transaksi cryptocurrency; menyediakan layanan platform
perangkat lunak online yang memberi pengguna kemampuan untuk menempatkan/memberikan peringkat (post ratings),
ulasan/review, rujukan (referrals) dan rekomendasi yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan
publik dan lembaga pemerintah (government agencies); menyediakan layanan verifikasi, pembuktian keaslian/autentikasi dan
manajemen identifikasi jaringan berbasis cloud untuk tujuan keamanan; menyediakan layanan verifikasi, pembuktian
keaslian/autentikasi dan manajemen identifikasi jaringan komputer berbasis cloud untuk tujuan keamanan; menyediakan
mesin pencari Internet untuk internet; menyediakan penggunaan sementara alat pengembangan perangkat lunak daring yang
tidak dapat diunduh untuk penciptaan antarmuka klien; menyediakan penggunaan sementara aplikasi online dan perangkat
lunak; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk manajemen dana
elektronik dan menyediakan alat penganggaran, nasihat investasi dan wawasan keuangan mengenai manajemen keuangan;
menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk 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 memproses, memfasilitasi,
memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak dan transaksi tanpa kontak dengan pengecer, pedagang, dan penjual
menggunakan suatu alat bergerak; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
online untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui kartu prabayar,
dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online;
menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menangkap, mengelola,
dan menyimpan rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu
debit; 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 menganalisa data media; 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 mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai, menggunakan bersama-sama,
dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, tiket masuk, transit pass, kupon, potongan
harga, diskon, program insentif, penawaran khusus, penghargaan, dan program loyalitas konsumen; 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 layanan komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengakses
komunitas online yang memungkinkan pengguna untuk berbagi bertukar dan mendistribusikan data dan informasi;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh secara online untuk pengiriman
pesan instan, voice over internet protocol (VOIP), konferensi video, dan konferensi audio; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputasi awan (cloud computing) yang tidak dapat diunduh secara online untuk aplikasi dan
lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality); menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputasi awan (cloud computing) yang tidak dapat diunduh secara online untuk digunakan dalam
penyimpanan data elektronik; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer on-line yang tidak dapat
diunduh untuk digunakan dalam aplikasi pemantauan siaran; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer
on-line yang tidak dapat diunduh untuk terjemahan bahasa; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer perusahaan yang tidak
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dapat diunduh dalam bentuk database untuk mengumpulkan data yaitu data pelanggan dan interaksi pelanggan untuk
memungkinkan pemasar merencanakan mempersonalisasi mengoptimalkan dan menyesuaikan komunikasi dengan
pelanggan selama pemasaran penjualan dan layanan lingkaran kehidupan; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet
protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial
online; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
sehubungan dengan analisis bisnis intelijen bisnis dan pengumpulan dan analisis data bisnis; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk membuat basis data informasi dan data yang dapat
dicari; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk memfasilitasi eniaga
melalui teknologi manajemen hubungan pelanggan customer relationship management CRM; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengakses, mengumpulkan, menampilkan, mengedit,
menghubungkan (linking), memodifikasi, mengatur, memberi tag (tagging), streaming, berbagi, menyimpan, mentransmisikan,
dan menyediakan media elektronik, foto, gambar, grafik, audio, video, konten audio-visual, data dan informasi melalui jaringan
internet dan komunikasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk
mengambil melacak menganalisis menguji mengukur dan mengelola data data pelanggan dan interaksi pelanggan;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengambil melacak
menganalisis menguji mengukur dan mengelola data data pelanggan dan interaksi pelanggan di bidang pemasaran penjualan
dan layanan pelanggan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk
mengidentifikasi mendukung dan menerapkan sistem informasi berbasis komputer untuk bisnis dengan tujuan membangun
dan mengelola hubungan pelanggan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk menyediakan analisis data bisnis; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh untuk menyediakan basis data online di bidang pemrosesan transaksi untuk mengunggah data transaksional
menyediakan analisis statistik dan menghasilkan pemberitahuan dan laporan; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan solusi otomatis untuk memungkinkan organisasi
mengintegrasikan menerjemahkan dan menyusun data ke dalam wawasan yang dapat ditindaklanjuti manajemen hubungan
pelanggan CRM manajemen kinerja penjualan otomatisasi penjualan otomatisasi pemasaran layanan dan dukungan
pelanggan pemasaran dan periklanan yang dapat disesuaikan manajemen dan publikasi media sosial dan analisis bisnis;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yaitu platform yang memungkinkan
karyawan penjualan untuk memperbarui melihat dan menerima data yang disimpan dalam basis data komputer perusahaan
secara waktu nyata; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang direkam
pada media data untuk mengambil melacak menganalisis menguji mengukur dan mengelola data dari jaringan komputer dan
dari Internet di bidang pemasaran penjualan dan layanan pelanggan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna perusahaan untuk berkomunikasi langsung dengan
pelanggan secara real time melalui pesan instan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan kecerdasan buatan AI untuk memungkinkan bisnis terlibat langsung dengan pelanggan;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menampilkan kecerdasan
buatan AI untuk memungkinkan proses pemesanan pengiriman dan pembayaran pelanggan melalui pesan instan;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi
kecerdasan buatan AI untuk secara otomatis menjawab pertanyaan pelanggan yang sering diajukan dan meminta agen
manusia untuk campur tangan secara waktu nyata bila diperlukan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang menawarkan kepada pengguna perusahaan sarana
untuk terlibat dan berkomunikasi dengan pelanggan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang
tidak dapat diunduh yang menyediakan intelijen manajemen bisnis terintegrasi secara real time dengan menggabungkan
informasi dari berbagai sumber data dan menyajikannya dalam antarmuka pengguna yang mudah dipahami; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh yang terintegrasi dengan program perangkat
lunak pihak ketiga untuk memfasilitasi komunikasi pelanggan menyinkronkan inventaris mengelola dan merampingkan
pesanan berbagi data pelanggan dan menciptakan alur kerja untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya dengan
mengotomatiskan percakapan pelanggan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak on-line yang tidak dapat
diunduh untuk jejaring sosial di bidang investasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak on-line yang tidak
dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi on-
line yang tidak dapat diunduh untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak operasi online yang tidak dapat diunduh untuk jaringan komputer dan server; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh dalam bentuk platform web untuk digunakan dalam analisis
prediktif data besar dan analisis dan visualisasi data bisnis pemrosesan peristiwa yang kompleks dan informasi penambangan
dari sumber data; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam
mengumpulkan, mentransfer, menerima, melacak, menyimpan dan mentransfer bitcoin; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum operasi dan pasca operasi;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan berbagi konten
multimedia dan komentar di antara pengguna; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh untuk memungkinkan penyedia konten melacak konten multimedia; menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengendalian (management) penyakit kronis, pengendalian (management) diabetes dan
pengendalian (management) kesehatan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
yang disediakan melalui jaringan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang
memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat, membuat stratifikasi dan memantau pasien bedah ortopedi
sebelum operasi dan pasca operasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang
mengaktifkan konektivitas internet; menyediakan penggunaan sementara program komputer yang tidak dapat diunduh,
perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; menyediakan perangkat lunak application programming interface
(API) untuk digunakan dalam pengiriman pesan elektronik dan transmisi audio, video, gambar, teks, konten dan data;
menyediakan perangkat lunak bagi pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak 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 online yang tidak dapat diunduh dalam
bentuk dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token
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blockchain, dan aset digital lainnya; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh di bidang kesehatan dan
kebugaran (wellness) untuk memungkinkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna; menyediakan perangkat lunak online
yang tidak dapat diunduh untuk keterlibatan konsumen dan pemodelan perubahan perilaku untuk memungkinkan pengguna
meningkatkan kesehatan dan kebugaran (wellness) mereka; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk layanan pemeliharaan keuangan yang berkaitan dengan mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya;
menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata uang kripto, token
blockchain dan aset digital lainnya, keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek, perbankan, dan
manajemen kas; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengelola partisipasi pengguna dalam
tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat kompetisi yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran (wellness);
menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perantara dan perdagangan investasi, sekuritas, saham,
obligasi, investasi modal, komoditas dan ekuitas, perbankan dan manajemen kas; 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 berinteraksi dengan pengguna lain
untuk membentuk jaringan pendukung di bidang nutrisi/gizi, kebugaran (fitness), kesehatan dan kebugaran (wellness);
menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk membuat katalog
kebiasaan kesehatan di bidang nutrisi/gizi, kebugaran (fitness), kesehatan dan kebugaran (wellness); 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 pembuktian keaslian untuk mengontrol akses dan
komunikasi dengan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer; menyediakan perangkat lunak perdagangan
elektronik (e-commerce) yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik
melalui jaringan internet dan komunikasi; menyediakan perangkat lunak untuk berbagi (sharing) dan menampilkan lokasi
pengguna, merencanakan kegiatan dengan pengguna lain dan membuat rekomendasi; menyediakan perangkat lunak untuk
digunakan dalam mengakses, membaca, melacak, dan menggunakan teknologi blockchain; menyediakan perangkat lunak
untuk digunakan dalam mengelola dengan aman konversi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi
mata uang keras; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (cryto token) dan
aset token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengeluarkan/menerbitkan mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan, kliring, pengiriman,
penerimaan, penyimpanan, konfirmasi, dan manajemen risiko perdagangan keuangan untuk transaksi pasar pertukaran di
bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token
digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan teknologi
blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk
pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk
membuat aset digital (digitized asset) terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain;
menyediakan perangkat lunak untuk membuat mata uang digital terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam
transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan open
source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk membuat mata uang virtual
terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk
membuat token digital terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan
perangkat lunak untuk memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan
buatan); menyediakan perangkat lunak untuk memodifikasi foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-video dengan
filter fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata,
hyperlink; menyediakan perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan
transaksi token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pembayaran token
utilitas, transfer uang, dan transfer komoditas; menyediakan perangkat lunak untuk mengelola pertukaran digital untuk
item/barang virtual secara demokratis melalui kontrak pintar (smart contracts); menyediakan perangkat lunak untuk
mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui Internet, serta mode komunikasi lainnya antara
perangkat komputasi; menyediakan perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat transaksi keuangan, untuk
membuat akun dan memelihara dan mengelola informasi tentang transaksi keuangan pada buku besar (ledgers) publik yang
didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer; menyediakan perangkat lunak untuk mengirim, menerima (receiving),
menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan, mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk menjual, memperdagangkan dan mengelola token (tokens)
atau appcoin (appcoins) berbasis blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan lapangan pasar
(marketplace) virtual; menyediakan perangkat lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan, untuk menyediakan
pembuktian keaslian/autentikasi pihak-pihak dalam transaksi keuangan, untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk
transaksi keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk pertukaran mata uang secara elektronik untuk mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas antar
pihak; menyediakan perangkat lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam,
menyimpan, memonitor, mengelola, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
menyediakan perangkat lunak yang memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi
perangkat lunak seluler untuk perangkat komputasi (computing) portabel; menyediakan perangkat lunak yang memungkinkan
pengguna untuk berinvestasi dalam mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna untuk mengembangkan, membangun dan menjalankan aplikasi terdistribusi melalui kontrak pintar
(smart-contract) open-source peer-to-peer dan platform jaringan pembayaran; menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi perdagangan mata uang, mata uang
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digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya di platform perdagangan; menyediakan perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses, layanan keuangan berbasis blockchain; menyediakan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh dengan fitur teknologi yang memungkinkan pertukaran informasi, data, dan mata
uang digital; menyediakan platform online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk
membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia;
menyediakan platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) atau token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang
lain; menyediakan portal situs web Internet dan platform perangkat lunak berbasis web untuk menerima, menyimpan,
menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis data dan informasi
penyakit menular; menyediakan portal web bagi pengguna untuk mengakses informasi di bidang mata uang virtual, aset digital
dan blockchain; menyediakan situs web yang menampilkan informasi berhubungan dengan perangkat lunak komputer untuk
mengakses, streaming dan transmisi data dan konten audio dan video di antara konsumen perangkat dan displai elektronik;
menyediakan situs web yang menampilkan informasi keuangan mengenai mata uang digital, mata uang virtual,
cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan pembayaran token utilitas;
menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, memanipulasi, menyimpan dan
berbagi foto, gambar, video, dan multimedia lainnya melalui Internet; 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 mesin, peralatan, dan instrumen (termasuk bagian-bagiannya)
atau sistem yang terdiri dari mesin, peralatan, dan instrumen tersebut; merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi
perangkat lunak komputer untuk orang lain dan layanan konsultasi yang terkait dengannya; merancang, menyusun,
memasang, menghosting, memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs web dan portal situs web untuk digunakan oleh
orang lain; operasi, desain dan pengembangan aplikasi perangkat lunak komputer, yakni, perangkat lunak peningkatan
efisiensi jaringan, desain penyimpanan dan keamanan cloud dan desain pusat data; pemantauan jarak jauh untuk perbaikan
atau pemeliharaan peralatan dan instrumen medis oleh sistem komputer; pemantauan situs komersial dan industri untuk
mendeteksi senyawa organik yang mudah menguap dan tidak mudah menguap; pembaruan dan pemeliharaan piranti lunak
berbasis cloud melalui pembaruan, peningkatan, penampungan online; pembaruan perangkat lunak komputer, termasuk
melalui jaringan komputer global; pembuatan dan pengembangan program komputer untuk pemrosesan data; pembuatan
perangkat lunak; pembuatan program kontrol untuk pengukuran otomatis, perakitan, penyesuaian dan visualisasi terkait;
pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; pemeliharaan perangkat lunak yang digunakan di
bidang e-commerce; pemrograman animasi komputer; pemrograman aplikasi multimedia; pemrograman game komputer;
pemrograman halaman web khusus yang menampilkan informasi yang ditentukan pengguna, profil pribadi dan informasi;
pemrograman halaman web yang disesuaikan; pemrograman komputer sehubungan dengan pertahanan terhadap virus;
pemrograman komputer untuk orang lain; pemrograman komputer untuk pemrosesan data; pemrograman komputer untuk
perdagangan elektronik; pemrograman peralatan multimedia; pemrograman perangkat lunak komputer untuk evaluasi dan
perhitungan data; pemrograman perangkat lunak komputer untuk kamus dan database terjemahan bahasa elektronik;
pemrograman perangkat lunak komputer untuk membaca, mengirim dan mengatur data; pemrograman perangkat lunak
komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pemrograman perangkat lunak
manajemen energi; pemrograman perangkat lunak pemrosesan data elektronik [EDP]; pemrograman perangkat lunak
permainan komputer; pemrograman perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola data; pemrograman perangkat lunak
untuk platform Internet; pemrograman perangkat lunak untuk platform e-commerce; pemrograman perangkat lunak untuk
platform informasi di Internet; pemrograman perangkat lunak untuk portal Internet, ruang obrolan, saluran obrolan dan forum
Internet; pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk jaringan komputer dan server; pemrograman perangkat lunak
yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; pemrograman program keamanan Internet;
pemrograman program pengolahan data; pendapat ahli (evaluasi) baja dan aplikasinya; penelitian bakteriologis; penelitian
biomedis; penelitian dan analisis bakteriologis; penelitian dan analisis biokimia; penelitian dan pencarian (prospecting);
penelitian dan pengembangan ilmiah dan medis; penelitian dan pengembangan sehubungan dengan semikonduktor, sirkuit
terintegrasi semikonduktor, chips memori semikonduktor, alat pengontrol memori semikonduktor, sirkuit terintegrasi memori
semikonduktor, chips prosesor semikonduktor, prosesor semikonduktor, alat pengontrol mikro, unit mikrokontroler, alat
pengontrol mikro berdaya rendah, chips sirkuit, chips komputer, CPU, chips komputer dan CPU RISC-V (arsitektur perangkat
keras set sumber terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set instruksi yang dikurangi), chips komputer dan
CPU dengan set instruksi arsitektur; penelitian dasar dan klinis di bidang ilmu pernapasan dan kedokteran; penelitian hidrologi;
penelitian ilmiah dan teknologi; penelitian ilmiah di bidang energi; penelitian ilmiah di bidang genetika; penelitian ilmiah di
bidang genetika dan rekayasa genetika; penelitian ilmiah di bidang rekayasa genetika; penelitian ilmiah untuk keperluan
medis; penelitian ilmiah untuk keperluan medis di bidang penyakit kanker; penelitian laboratorium di bidang ekspresi gen;
penelitian laboratorium di bidang farmasi; penelitian medis; penelitian yang berkaitan dengan pengembangan program
komputer dan perangkat lunak; penelitian, desain, dan pengembangan perangkat lunak untuk manajemen data; penelitian,
desain, dan pengembangan sistem keamanan data elektronik untuk mengecek sejarah terdahulu dari sejarah masa lalu dan
latar belakang orang; penelitian, desain, dan pengembangan sistem perangkat lunak komputer daring untuk mengecek
sejarah terdahulu dari sejarah masa lalu dan latar belakang orang; pengaturan situs web untuk jasa jejaring sosial yang
tersedia di Internet untuk tujuan interaksi antar pengguna; pengelolaan proyek-proyek penelitian ilmu pengetahuan,
penyediaan proyek-proyek penelitian ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran, penyediaan statistik-statistik dan laporan-laporan
yang berkaitan dengan penelitian ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran.; pengembangan dan implementasi perangkat lunak
komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional
kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengembangan dan pendukung
perangkat lunak; pengembangan dan pengujian metode komputasi, algoritma dan perangkat lunak untuk menghasilkan data
telekomunikasi dan navigasi; pengembangan dan pengujian metode komputasi, algoritma, dan perangkat lunak untuk
memproses sinyal telekomunikasi dan navigasi; pengembangan jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi
bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengembangan perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer /
pabrikan dengan bantuan komputer [CAD / CAM]; pengembangan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan
pengontrol yang dapat diprogram; pengembangan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan sistem switching yang
dikendalikan komputer; pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-
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bisnis; pengembangan teknis elemen struktural, perangkat, dan sistem untuk kolektor surya dan pembangkit fotovoltaik;
pengembangan, pembaruan, dan pemeliharaan perangkat lunak dan sistem basis data; pengenalan dan penjelasan kinerja,
metode operasi, dan lain-lain untuk mesin yang membutuhkan pengetahuan, teknologi, atau pengalaman yang sangat khusus
untuk melakukan operasi yang akurat sesuai dengan tujuan komputer elektronik, mobil, dan lain-lain.; penggandaan program
komputer; 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 dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk
intelijen bisnis, wawasan proses bisnis, anlisa data, manajemen informasi, manajemen pengetahuan, manajemen hubungan
dengan pelanggan, serta sumber perusahaan dan manajemen resiko; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat
diunduh untuk database dan manajemen database, pengoperasian gudang data dan otomatisasi gudang data, pengoperasian
dan otomatisasi data center, integrasi aolikasi dan tabase, transmisi data, penyimpanan, pemrosesan dan reproduksi, serta
utnuk mengakses, mempertanyakan dan menganalisa informasi yang tersimpan di database dan gudang data; penggunaan
sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk enkripsi dan dekripsi data, kriptografi, otentikasi pengguna komputer,
dan pemantauan kepatuhan pelaporan, dan analitik; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk
manajemen teknologi informasi (TI), manajemen infrastruktur TI, manajemen infrastruktur TI jarak jauh, manajemen dan
inventaris aset TI, otomatisasi proses TI, manajemen daur ulang perangkat TI, keamanan TI, pelaporan dan peramalan TI,
kesalahan infrastruktur TI dan pemantauan kinerja, dan fasilitasi meja layanan pengguna TI dan fungsi help desk; pengujian
bakteriologis; pengujian laboratorium; pengujian, analisa, dan evaluasi solusi teknis untuk meningkatkan keamanan dan
produktivitas dalam operasi pertambangan untuk memastikan penyesuaian dengan standar industri; pengujian, inspeksi atau
penelitian pertanian dan bertani, peternakan atau perikanan, dan memberikan informasi yang terkait hal tersebut; pengujian,
penyaringan, inspeksi dan penelitian obat-obatan, kosmetik dan / atau bahan makanan; peningkatan perangkat lunak
komputer; penulisan program komputer, perangkat lunak dan kode untuk pembuatan halaman web di internet; penulisan
program komputer, perangkat lunak, dan kode yang ditugaskan untuk pembuatan halaman web di Internet; penyedia jasa
aplikasi berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman antar muka (API) untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi
perangkat lunak bergerak; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi
perangkat lunak bergerak; penyedia jasa aplikasi, yaitu, hosting dan pemeliharaan situs web kolaboratif yang dibuat oleh pihak
lain menggunakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; 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, merancang, mengelola, melacak, menilai, mengoptimalkan, menargetkan, menganalisis, mengirim, dan
melaporkan iklan dan pemasaran online; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk jejaring
sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual
dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management (CRM)); penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan atau memfasilitasi melakukan reservasi dan
pemesanan; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau
memfasilitasi 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 menciptakan/membuat, menyunting (editing), mengunggah, mengunduh,
mengakses, melihat, menulis/menerbitkan tulisan ke media (posting), menampilkan, memberi tag (tagging), menulis blog
(blogging), streaming, menghubungkan (linking), memberi anotasi, menunjukkan tentang sentimen (indicating sentiment
about), mengomentari, menyematkan/melekatkan (embedding), mentransmisikan, dan berbagi (sharing) atau menyediakan
media atau informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; penyedia layanan aplikasi (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/mengaktifkan atau memfasilitasi
pemetaan sosial dan tujuan; 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 berupa perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk integrasi sistem
pembayaran online, program loyalitas dan penghargaan, tiket, tanda masuk (pass), kupon, dan penawaran khusus antara
pedagang dan pelanggan; 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 application programming interface [API] untuk mengunggah, berbagi, mengelola,
dan streaming file digital; penyedia layanan aplikasi, yang menampilkan perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka
(API) untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengakses, mengelola, melacak, dan menganalisis data
pengguna; penyedia layanan outsourcing di bidang teknologi informasi; penyedia penggunaan sementara perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh secara daring untuk partisipasi klien pusat kebugaran dan perusahaan untuk mengakses portal
administrator untuk mengakses, menganalisa dan melaporkan kegiatan pengguna; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat saluran musik yang dipersonalisasi untuk
mendengarkan secara independen, bersamaan, dan berbagi saluran dengan pengguna lain; penyedia perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk membuat, mengunduh, streaming, menyiarkan, mentransmisikan, mengedit, mengekstraksi,
memberi sandi, membuka sandi, memutar, menyimpan, mengatur dan mereproduksi musik dan komedi; penyedia perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengendalikan sistem otomasi rumah, yaitu, pencahayaan, peralatan, pemanas dan
unit pendingin udara, alarm dan peralatan keselamatan lainnya, peralatan pemantauan rumah; penyedia perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh yang disediakan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya untuk membuat profil
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informasi dan hiburan berdasarkan pilihan pengguna atas hiburan dan informasi atau berdasarkan spesifikasi pengguna dari
karakteristik hiburan dan informasi, dan merekomendasikan hiburan dan informasi lain berdasarkan pilihan dan spesifikasi
tersebut; penyedia perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
untuk memasukkan pilihan karakteristik musik mereka, atau yang mengidentifikasi karakteristik musik berdasarkan pilihan
pengguna, sehingga pembuatan profil dapat diselesaikan dan rekomendasi diberikan berdasarkan karakteristik tersebut;
penyedia platform pembelian iklan online, yaitu, menyediakan program perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
memungkinkan pembeli dan penjual iklan online untuk membeli dan menjual inventaris iklan; 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 dalam bidang perangkat keras komputer, penyimpanan data komputer, penyimpanan informasi, jaringan
komputer dan antarmuka jaringan, drive disk, drive disk komputer, dan memori elektronik; penyediaan informasi teknis dan
penjelasan yang berkaitan dengan spesifikasi, fungsi, kinerja, operasi dll, dari komputer, mobil, peralatan medis atau ilmiah
dan mesin lain yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman pribadi tingkat tinggi dari pihak operator
mereka untuk mencapai akurasi yang dimaksudkan dalam pekerjaan mereka; penyediaan 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 data; penyediaan layanan jaringan online yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, mengelola,
menganalisis, dan berbagi data untuk digunakan di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai
nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian
medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian
pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, dan genetika; penyediaan
layanan otentikasi email, yaitu, penyediaan suatu layanan berbasis daring (online) yang memungkinkan pengguna untuk
masuk ke dalam berbagai situs web pihak ketiga dengan menggunakan suatu nama pengguna dan kata sandi tunggal;
penyediaan layanan pemberian nasihat, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer, termasuk
melalui jaringan komputer global; penyediaan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, membuat, mengunggah, melihat, menampilkan, berbagi, atau
menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik
animasi, dan foto; penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk publikasi
dan penggunaan secara bersama-sama media digital dan informasi melalui komputer global dan jaringan komunikasi.;
penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan sebagai aplikasi
pemrograman antarmuka (API); 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 atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
visualisasi 3D, pemodelan 3D dan membangun/penampilan 3D; 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 piranti lunak online yang tidak dapat diunduh untuk merekam, melihat, menyimpan,
berbagi, dan menganalisa data; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan dalam penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan sumber daya piranti keras dan piranti lunak serta komponen komputer dan jaringan komunikasi,
dan untuk aktivasi fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis dan individu; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan di komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital,
mesin virtual, peralatan virtual, komputasi seluler lainnya dan piranti komunikasi, dan mobil dan kendaraan lain atau alat
transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan sumber daya komputasi perangkat tersebut; penyediaan
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk menampilkan informasi geografis, peta geografis interaktif,
dan gambar peta dan lokasi yang dipetakan; penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan
aplikasi); 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 perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online yang memberikan para pengguna kemampuan untuk
mengunggah, mengunduh, mengedit, dan menggunakan secara bersama-sama foto dan video; penyediaan perangkat-
perangkat lunak komputer perancangan secara khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian kadar logam
(assay), agen-agen, nukleutida, berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, buffer-buffer, sediaan-
sediaan kimia, sediaan-sediaan biological dan; penyediaan 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 teknologi yang memudahkan pelanggan
untuk melihat video yang tidak dapat diunduh dari perangkat pemantauan keamanan perumahan dan komersial melalui
jaringan ponsel, jaringan komputer, dan aplikasi berbasis web; penyediaan suatu platform perangkat lunak untuk digunakan
dalam hubungannya dengan utilisasi kepandaian buatan (artificial intellegence) dan pengolahan bahasa asli (natural) yang
berkenaan dengan strategi merek (brand), pengalaman-pengalaman para konsumen, dan penelitian pasar; penyediaan suatu
situs web yang menampilkan blog dan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik,
panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk
lingkungan komputasi awan/cloud computing; penyediaan suatu situs web yang menampilkan webcast, webinar, webmaster,
studi kasus, file audio, dan video online dalam bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan
komputasi awan/cloud computing; penyemaian awan; penyewaan alat dan instrumen ukur; penyewaan alat ukur; penyewaan
central processing unit (CPU), pembawa data, hard disk drive, peralatan penyimpanan data, peralatan periferal komputer,
pembawa data magnetik; penyewaan 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 komputer; penyewaan komputer dan peralatan komputer; penyewaan komputer dan perangkat lunak komputer;
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penyewaan komputer untuk pemrosesan data; penyewaan peralatan diagnostik ultrasonik; penyewaan peralatan komputer;
penyewaan perangkat keras dan lunak komputer; penyewaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer;
penyewaan perangkat keras komputer dan periferal komputer; penyewaan perangkat lunak basis data komputer; penyewaan
perangkat lunak dan program komputer; penyewaan perangkat lunak komputer; penyewaan perangkat lunak komputer di
bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem uji, sistem pemodelan, sistem dan
layanan simulasi, dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT); penyewaan perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan game komputer; penyewaan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan materi pendidikan online;
penyewaan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan permainan video; penyewaan perangkat periferal untuk
komputer; penyewaan peripheral komputer; penyewaan program komputer; penyewaan program permainan komputer;
penyewaan robot laboratorium untuk penelitian dan analisis laboratorium; penyewaan robot laboratorium untuk pengujian
laboratorium; penyewaan ruang memori di server; penyewaan ruang memori server (server   memory space); penyewaan
ruang memori server untuk server jejaring sosial agar para pengguna dapat berinteraksi di Internet dan pemberian informasi
mengenai hal itu; penyewaan ruang penyimpanan elektronik [ruang web] di Internet; penyimpanan data online; perancangan
dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang
menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis data online; perangkat lunak
berbentuk layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; 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; perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan fungsionalitas keamanan
dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas dengan
protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk menyediakan layanan pelatihan pribadi, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak
perdagangan elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik
melalui internet; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk mendiagnosis
masalah teknis dalam perangkat komputasi pribadi, perangkat ponsel, tablet, perangkat komputer lainnya dan produk
konsumen, yaitu, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas
pemanas, pelembap udara, penurun air, pelembut air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan
peralatan listrik luar ruangan. Layanan dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah
masalah perangkat lunak dan perangkat keras untuk perangkat yang terhubung jaringan, peralatan, peralatan kontrol
pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS)
yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan perangkat jaringan untuk pemantauan, kontrol dan
otomasi di lingkungan perumahan, komersial, dan otomotif yang memungkinkan berbagi dan mentransmisi data dan informasi
antara perangkat tersebut; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk surat
elektronik dan pesan digital; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer
untuk analitis kecerdasan di bidang perawatan kesehatan; perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) untuk digunakan dalam
merancang, membuat dan menganalisis data, metrik dan laporan di bidang kesehatan, kebugaran (fitness), tidur, nutrisi/gizi,
dan kebugaran (wellness); perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang memungkinkan pengguna untuk mengelola akun
karyawan, menjadwalkan dan melacak partisipasi karyawan, dan memfasilitasi serta mengelola program kebugaran (fitness)
dan kesehatan/kebugaran (wellness) perusahaan; 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 layanan [SaaS] untuk jejaring sosial; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu menyediakan
perangkat lunak aplikasi online; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
secara online untuk memungkinkan interaksi, diskusi, kolaborasi dan berbagi ide, musik, lirik, data, suara, video, gambar, klip
suara dan video serta rekaman antara orang, penulis, artis, dan pemain; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu,
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengekstraksi, memanipulasi, menyesuaikan, mengedit,
mereproduksi, mentransmisikan, mengunggah, merekam, membuat, mencari, mencatat, mengkategorikan, dan berbagi musik,
lirik, data, suara, video, gambar , klip dan rekaman suara dan video, dan untuk menambahkan efek dan filter pada musik, data,
suara, gambar, klip suara dan video serta rekaman; perangkat lunak sebagai layanan, merancang, membuat, memelihara, dan
meng-hosting situs web ritel dan perdagangan elektronik untuk orang lain; perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan
landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS) untuk pengumpulan, penyimpanan, peng-analisa, berbagi bersama
dan pelaporan biological, genetika, klinikal, medis dan informasi diagnostic, dan untuk pelacakan sampel dan mengelola
proyek, alur kerja dan data laboratorium seluruhnya digunakan dalam berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal,
penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan,
penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran
hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian
genetika dan genetika; perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa
(PaaS), digunakan dalam berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic
ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan,
penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian
laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi,
pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat lunak sebagai suatu jasa
(SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), ialah hosting computer digunakan oleh pihak lain untuk
perancangan secara khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian kadar logam (assay), agen-agen, nucleotide,
berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan
biological dan dan reagen-reagen dibidang rangkaian-rangkaian  berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai
nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian
medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian
pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan
genetika; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak manajemen bakat berbasis
cloud untuk melacak dan menghasilkan analitik, intelijen bisnis, dan pelaporan di bidang
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penggajian, tunjangan karyawan, kinerja karyawan, budaya karyawan, keterlibatan karyawan, pengembangan bakat, pelatihan
dan sertifikasi, akuisisi bakat, waktu dan kehadiran, penjadwalan karyawan, dan biaya tenaga kerja; perangkat lunak sebagai
suatu layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak manajemen sumber daya manusia berbasis cloud untuk melacak,
memproses dan menghasilkan analitik, intelijen bisnis dan pelaporan di bidang penggajian (termasuk pengarsipan pajak dan
pemotongan lainnya), tunjangan karyawan, kinerja karyawan, keterlibatan karyawan, budaya karyawan, pengembangan bakat,
pelatihan dan sertifikasi, akuisisi bakat, waktu dan kehadiran, penjadwalan karyawan, dan biaya tenaga kerja; 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 mengelola
blockchain dan driven token (token driven), sistem komputer penyimpanan terdistribusi; perangkat lunak sebagai suatu
layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan
manajemen/pengelolaan sistem dan aplikasi komputer; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan
platform perangkat lunak komputer untuk penjualan dan pembelian mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan
pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli
dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan
platform perangkat lunak untuk mengautentikasi, memfasilitasi, mencocokkan, memproses, membersihkan, menyimpan,
menerima, melacak, mentransfer, dan mengirimkan data perdagangan (submitting trade data), bertukar rincian transaksi
perdagangan (exchanging of trading transaction details), dan mengelola siklus perdagangan keseluruhan (management of the
overall trading lifecycle); 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; perangkat lunak telekomunikasi
yang tidak dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara
bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan video, konferensi audio dan web; perangkat lunak
untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan media elektronik, yaitu, gambar, konten audio-visual dan video, live streaming
video, komentar, iklan, berita, dan link/tautan internet; perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen jaringan
komputer, manajemen infrastruktur jaringan, infrastruktur teknologi informasi, dan infrastruktur pusat data; perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk mengelola titik akses nirkabel dan titik akses jaringan area lokal; perencanaan teknis dan
manajemen proyek teknis untuk pengembangan pusat data; perencanaan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs
web on-line untuk pihak ketiga; persiapan sampel biologis untuk analisis di laboratorium penelitian; 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 berbentuk layanan (PaaS) yang
menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses, menjelajahi, dan mencari basis data online; platform perangkat
lunak berbasis blockchain dan platform perangkat lunak komputasi terdistribusi (distributed computing software platforms)
untuk mengaudit dan memverifikasi informasi dan kode digital; platform perangkat lunak untuk komunikasi gaya blockchain
yang terdesentralisasi; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak antar-muka pemrograman
aplikasi (API) dan perangkat pengembangan perangkat lunak untuk layanan komunikasi cloud; platform sebagai layanan
(PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak 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 platform
perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi
gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; platform
sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan 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; platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengumpulan data
dan analisis untuk digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
platform sebagai layanan (platform as a service/PaaS) yang menampilkan perangkat lunak platform-platform komputer yang
dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers)
dan produsen; platform sebagai layanan (platform as a service/PaaS) yang menampilkan perangkat lunak platform komputer
yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran
(retailers) dan para distributor; platform sebagai layanan [PaaS]; platform sebagai layanan [PaaS] yang menampilkan platform
perangkat lunak komputer untuk mengunggah, streaming, dan mengumpulkan analitik; platform sebagai suatu layanan (PaaS)
yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk mengelola blockchain dan driven token (token driven), sistem
komputer penyimpanan terdistribusi; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak
komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen/pengelolaan sistem dan aplikasi komputer; platform sebagai
suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk penjualan dan pembelian mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto tokens) dan token utilitas; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk
memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas yang memungkinkan
pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform sebagai suatu layanan (PaaS)
yang menampilkan platform perangkat lunak untuk mengautentikasi, memfasilitasi, mencocokkan, memproses,
membersihkan, menyimpan, menerima, melacak, mentransfer, dan mengirimkan data perdagangan, bertukar rincian transaksi
perdagangan, dan mengelola siklus perdagangan secara keseluruhan; program komputer yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan dalam mengakses, menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat
program komputer; providing temporary use of non-downloadable software; rekayasa perangkat lunak, termasuk melalui
jaringan komputer global; rekayasa teknologi informasi [TI]; rental dan leasing perangkat lunak dan perangkat keras komputer
yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; riset industri dalam bidang sistem analisa
dan optimasi atas alat memori flash yang tidak mudah berubah/hilang, pusat data, sistem komputer hyperscale (menentukan
skala dengan tepat untuk meningkatkan permintaan yang ditambahkan ke dalam sistem) dan sistem komputasi awan; saran,
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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; sewa dan menyewa piranti keras komputer dan periferal
komputer; sistem analisa dan optimasi atas alat memori flash yang tidak mudah berubah/hilang, pusat data, sistem komputer
hyperscale (menentukan skala dengan tepat untuk meningkatkan permintaan yang ditambahkan ke dalam sistem) dan sistem
analisa dan optimasi komputasi awan dan riset dan desain yang berhubungan dengannya; styling [desain industri];
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; verifikasi identifikasi pribadi [keamanan komputer]; watermarking digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 23:11:58
540   EtiketJID2021089930

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The City Tower, level 12 - 1N. Jln. MH Thamrin No. 81 RT/RW 002/006 Kel.
menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310

PT. Aplikasi Multi Guna

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tokostartup
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Startup : Perusahaan Pemula
591 Uraian Warna : Hijau dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Investigasi atau pengawasan pada profil latar belakang; Jasa personalisasi untuk dokumen, yaitu, menyediakan

autentikasi informasi identifikasi pribadi; Jasa verifikasi identifikasi, yaitu menyediakan autentikasi dari informasi identifikasi
pribadi melalui penyimpanan yang aman dan melalui internet; Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi terkait dengan
verifikasi dan otentikasi identitas, otentikasi informasi dan dokumen identifikasi pribadi, otentikasi pengguna dalam transaksi e-
commerce, layanan keamanan dan investigasi, penyewaan peralatan untuk tujuan keselamatan, penyelamatan, keamanan
dan penegakan, dan layanan jejaring sosial online; Lisensi data digital, gambar diam, gambar bergerak, audio dan teks;
Memberikan informasi dalam bentuk database yang menampilkan informasi di bidang jejaring sosial; Pengenalan dan jejaring
sosial berbasis jaringan komputer global; Penyedia layanan informasi, penasihat, dan konsultasi terkait lisensi, lisensi
database, lisensi penggunaan perangkat lunak komputer dan program komputer, lisensi perangkat lunak dan teknologi,
autentikasi akses internet, layanan autentikasi dan verifikasi pengguna; Penyediaan  layanan jejaring sosial online di bidang
manajemen strategis; Penyediaan akses ke  komputer database dan database online yang dapat dicari dalam bidang jejaring
social dan pengenalan sosial; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan individu; Penyediaan layanan jejaring sosial online
di bidang manajemen bisnis; jasa jejaring sosial berbasis internet; jasa sosial yang diberikan oleh pihak lain untuk memenuhi
kebutuhan individu; jasa verifikasi identifikasi pribadi [investigasi latar belakang pribadi]; jasa/layanan verifikasi identifikasi;
jasa/layanan verifikasi identifikasi bisnis; jasa/layanan verifikasi pengguna; layanan jejaring sosial online yang dapat diakses
melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh.; menyediakan/memberikan informasi dalam bentuk database yang menampilkan
informasi di bidang jaringan/jejaring sosial dan pengenalan sosial; penyediaan informasi tentang profil pribadi; penyediaan
layanan autentikasi pengguna===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 23:15:12
540   EtiketDID2021089931

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gading Kirana Timur A-11/15, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

PT Citra Megah Selecomindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REFLECTO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pelapis (cat); Bahan pengental cat; Cat; Cat semprot; Pelapisan dalam hal perekatan industri untuk tahan air dan

pengerasan permukaan; Sediaan pelapis anti air [cat]; cat anti air; cat anti karat; cat dasar; cat kedap api; cat tahan air; cat
tahan api; cat tahan panas; minyak anti karat; pelapis tahan api [cat]; pengencer cat; pernis; zat warna tahan api===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 23:21:10
540   EtiketDID2021089932

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gading Kirana Timur A-11/15, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

PT Citra Megah Selecomindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REFLECTO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kain tahan api untuk isolasi; bahan isolasi; komposisi untuk mencegah radiasi panas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 23:30:15
540   EtiketDID2021089934

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gading Kirana Timur A-11/15, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

PT Citra Megah Selecomindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REFLECTO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari batu; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari beton; benda-benda

dekoratif [ornamen] terbuat dari marmer; laminasi dekoratif yang diresapi dengan resin melamin untuk bangunan; lantai ubin
vinil; lapisan untuk lantai; papan lantai, bukan dari logam; teras; ubin dekoratif, bukan dari logam, untuk ekstensi perapian;
ubin lantai keramik; ubin lantai mosaik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/12/2021 23:53:50
540   EtiketDID2021089935

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gading Kirana Timur A-11/15, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

PT Citra Megah Selecomindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAKEDSTONE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat.
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari batu; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari beton; benda-benda

dekoratif [ornamen] terbuat dari marmer; laminasi dekoratif yang diresapi dengan resin melamin untuk bangunan; lantai ubin
vinil; lantai, bukan dari logam; lapisan untuk lantai; teras; ubin dekoratif, bukan dari logam, untuk ekstensi perapian; ubin lantai
keramik; ubin lantai mosaik; ubin lantai, bukan dari logam; ubin, bukan dari logam, untuk bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:32:55
540   EtiketDID2021089979

730 Nama Pemohon : Ahdyanna Luckitorani N.H, ST
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Alamat Pemohon : Demangan GK I/282 YK Rt.003/Rw.001, Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55221

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHADYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Kain Jumputan dengan pewarnaan alam dari limbah nanas; Kain sasirangan; kain ecoprint; kain pashmina;

kain sarung batik; kain shibori===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:43:12
540   EtiketDID2021089982

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK LPT NO. 46 RT 005 RW 004, KELURAHAN LALADON, KECAMATAN
CIOMAS, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16610

WAWAT KURNIAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Zafa Foods
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ZF = Zafa Foods, Zafa=Zafa, Foods=Makanan
591 Uraian Warna : Warna lingkaran kuning dengan garis tepi hitam dan warna tulisan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Sapi; Produk olahan daging sapi; daging olahan; daging sapi olahan; dendeng; produk daging

olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:44:27
540   EtiketDID2021089983

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Imam Bonjol Gg Eretan No. 27 Rt. 001 Rw. 006, Kel. Sukajadi, Kec. Karawaci,
Kota Tangerang, Banten, 15113

Catherine

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GIGLE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Garpu saji dari plastik; Gelas minum dalam bentuk tumbler teh; Kemasan

wadah gelas untuk minuman; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum
terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet
kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi
boneka dan/atau aksesoris boneka; Peralatan dan wadah untuk rumah tangga; Peralatan makan dari keramik; Peralatan
makan dari keramik, selain pisau, garpu dan sendok; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur
atau rumah tangga; Peralatan masak; Peralatan untuk mengambil kotoran hewan; Perlengkapan memasak yang dapat
dibawa-bawa untuk penggunaan di luar rumah; Sendok kue tart; Sendok pemoles untuk keperluan dapur; Sendok saji dari
plastik; Sendok-sendok masak; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan dan perawatan gigi, lidah dan gusi;
Tumbler [gelas minum]; Tumbler untuk digunakan sebagai gelas minum; Wadah perlengkapan mandi terpasang; Wajan ceper
(peralatan masak); alat pemeras tortilla, [peralatan dapur] non-listrik; alat penguap parfum; alat penguap untuk parfum,
kosong; bak mandi bayi; bak mandi plastik untuk anak-anak; bak mandi tiup untuk bayi; bak mandi untuk anak-anak; baki
peralatan makan; basting sendok [peralatan memasak]; batu pizza; berkemah panggangan [peralatan memasak]; bola cucian
[peralatan rumah tangga]; botol parfum; botol parfum, kosong; cangkir minum anti tumpah untuk anak-anak; cangkir minum
untuk bayi, selain botol; cangkir pelatihan untuk bayi; cangkir pelatihan untuk bayi dan anak-anak; cetakan [peralatan dapur];
cincin serbet; dispenser serbet untuk keperluan rumah tangga; ember pel; ember pel pemeras; ember yang dilengkapi alat
pemeras pel; fondues [peralatan memasak], non-listrik; garpu barbekyu; garpu dari kayu untuk memasak; garpu memasak;
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garpu memasak hotdog; garpu saji; garpu ukiran; gelas [wadah minuman]; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi];
gelas pencampur [pengocok]; guci*; hidangan pie; irisan ikan [peralatan memasak]; jarum penopang; jatuh pengering bola
[peralatan rumah tangga]; kain penutup peralatan rumah tangga dan dapur; kain untuk membersihkan botol bayi; kasing yang
disesuaikan untuk peralatan kosmetik; kisi-kisi non-listrik [peralatan memasak]; kulit pizza; kursi toilet untuk anak-anak; lap
pembersih untuk peralatan makan; layanan kopi [peralatan makan]; mencuci tas, pas, untuk membawa perlengkapan mandi;
mug, bukan dari logam mulia; panci masak, fondue set, peralatan pemanggang dan ceret non-listrik; panci muffin; panci pai;
panggangan [peralatan memasak]; pemeras pel; penanak nasi untuk digunakan dalam oven microwave; penekan bawang
putih [peralatan dapur]; penekan bawang putih yang dioperasikan dengan tangan [peralatan dapur]; pengayak [peralatan
rumah tangga]; penggiling, [peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan; penutup wadah tempat sampah; peralatan
(alat makan); peralatan dan barang-barang berongga non logam, termasuk botol air, ketel non elektrik, peralatan pembawa air
untuk berkemah dan piknik serta nampan piknik dari logam; peralatan dan mesin pemoles, untuk keperluan rumah tangga,
non-listrik; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur;
peralatan dapur; peralatan dapur dari logam mulia; peralatan dapur, bukan dari logam mulia; peralatan kosmetik; peralatan
kosmetik dan toilet; peralatan kosmetik dan toilet serta perlengkapan kamar mandi; peralatan kue; peralatan makan; peralatan
makan hewan peliharaan; peralatan makan keramik; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan
sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam
mulia; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, bukan
dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu,
dan sendok; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok;
peralatan masak untuk digunakan dalam oven microwave; peralatan memasak, non-listrik; peralatan minum; peralatan oven;
peralatan pembersih yang dioperasikan secara manual; peralatan pemoles lilin, non-listrik, untuk sepatu; peralatan penghalau
bau untuk keperluan pribadi; peralatan penyaluran dan dispenser; peralatan rumah tangga; peralatan rumah tangga dan
dapur; peralatan rumah tangga dari logam mulia; peralatan rumah tangga, bukan dari logam mulia; peralatan toilet; peralatan
untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; peralatan untuk keperluan kosmetik; peralatan untuk keperluan rumah tangga;
peralatan untuk menghilangkan make-up; peralatan untuk menghilangkan make-up, listrik; peralatan untuk menghilangkan
make-up, non-listrik; perangkat pengusir tikus elektronik ultrasonik; piring keramik [peralatan makan]; pispot untuk anak-anak;
rak handuk [perlengkapan kamar mandi]; sandaran sendok; saringan [peralatan rumah tangga]; sendok beras untuk keperluan
rumah tangga; sendok berlubang [peralatan dapur]; sendok biji-bijian untuk keperluan rumah tangga; sendok es; sendok es
[barware]; sendok es krim; sendok gula untuk keperluan rumah tangga; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok kopi untuk
keperluan rumah tangga; sendok makanan anjing untuk keperluan rumah tangga; sendok pencampur [peralatan dapur];
sendok pupuk untuk keperluan rumah tangga; sendok saji; sendok saji sekali pakai; sendok sayur [peralatan meja makan];
sendok tepung untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk menyajikan anggur;
sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan untuk keperluan rumah tangga; sikat cuci; sikat cuci tahan asam yang
digunakan untuk aplikasi asam ke kendaraan untuk tujuan pembersihan; sikat gigi untuk anak-anak; sikat gigi untuk bayi; sikat
jamur; sikat kuku; sikat untuk membersihkan peralatan golf; sikat untuk membersihkan peralatan olahraga; sinder cinder
[peralatan rumah tangga]; singkatan mandi bayi portabel; standar-standar (dudukan) garpu; talenan dari balok kayu
[peralatan]; tempat mandi bayi, dapat dipindah; tempat sampah; tempat sampah daur ulang, bukan dari logam, untuk
keperluan rumah tangga; tempat sampah untuk keperluan rumah tangga; tikar untuk digunakan dalam mengeringkan dan
mengeringkan peralatan masak dan gelas; trivets [peralatan meja]; turners [peralatan dapur]; tusuk gigi, tempat sikat gigi dan
tempat tusuk gigi, bukan terbuat dari logam, benang gigi, peralatan keperluan kamar mandi; vas bunga; vas bunga dari logam
mulia; vas bunga, bukan dari logam mulia; wadah peralatan dapur; wajan; wajan ceper [peralatan memasak non-listrik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:46:25
540   EtiketDID2021089984

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bali White House Lt. 3, Jl. Dewi Sri No. 23. Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta.
Kabupaten Badung. Provinsi Bali., Kabupaten Badung, Bali, 80361

PT. Tiga Token Digital

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEFTiLAND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Krem, Abu-Abu, Oranye Batu Bata
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata

uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat
lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; perangkat keras dan lunak komputer
untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer
untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis
blockchain; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain
konsumen; perangkat lunak komputer untuk penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi
blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan cryptocurrency===
===pemrograman game komputer===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:47:37
540   EtiketD242021089985

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ADI SUCIPTO BATU RAJA AMPENAN UTARA GG. GARUDA , Kota Mataram,
Nusa Tenggara Barat, 83362

SUPARLAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mulen Meres
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu dalam bentuk cair===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:49:21
540   EtiketDID2021089986

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KAPUK KAMAL NO. 2, KEL. KAPUK MUARA KEC. PENJARINGAN, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

TAN BENNY

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 :

: DOLPHIN
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 : ===Kotak meteran air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:52:09
540   EtiketDID2021089987

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Genengan  RT. 05/ RW. 02, Desa Glagahsari., Kabupaten Pasuruan, Jawa
Timur, 67161

SOKHI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NORTH KING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; alas kaki; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; sepatu;
sepatu boot; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot
yang tertutup baja; sepatu datar; sepatu formal; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu santai; sepatu untuk
orang dewasa; sepatu untuk pria; steel-capped shoes===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:55:16
540   EtiketDID2021089988

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Bilal Gg Seram No 24 sari rejo, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara,
Suwandari Kartika
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20157
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PONY PETS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Pets = Hewan Hewan
591 Uraian Warna : ungu, putih, merah jambu, hijau, kuning, oranye.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 09:58:24
540   EtiketDID2021089989

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 7030 Ang Mo Kio Avenue 5, #02-53 Northstar@AMK, Singapore 569880
Addiction Foods Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ADDICTION We Go Further for Pets & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ADDICTION = bagian dari nama pemohon
WE GO FURTHER FOR PETS = suatu penamaan

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan peliharaan; bahan makanan untuk hewan; biskuit anjing; makanan

hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:00:07
540   EtiketDID2021089990

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kawat II No. 19, RT 002/RW 002, Kel. Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota
Cilegon, Banten, 42434

Betty Subiarti Perwita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BETHA CRAFT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BETHA CRAFT, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tutup kepala; penutup kepala; topi; topi rajut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:02:17
540   EtiketDID2021089991

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Surya Asih I M-8, RT.006 RW.005, Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUPRIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Siti Hanah S.E.,
S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H.  Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIORENTINO GRAZIANO & LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Selop; Sol sepatu; ban pinggang (pakaian); celana panjang; celana pendek; kaos oblong; kaus kaki; kemeja; pakaian

dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
sandal; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:04:30
540   EtiketD242021089992

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GREEN BOULEVARD, BENDEGA KEL. TANJUNG KARANG MATARAM, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83116

MORIA PANGARIBUAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mor & Mor PEARLS
Merek Kata

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:04:30
540   EtiketDID2021089992

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RAYA TAMAN 142 SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61257
EDWIN HARTANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nano Star
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aspal bitumen; Lantai kedap air; Pelat penutup dan pelapis (bahan bangunan bukan dari logam); Pelat terbuat dari serat

dan bahan dari segala jenis (bahan bangunan, bukan dari logam); Pelur (Semen Lantai); Perekat campuran berbahan dasar
semen untuk digunakan dalam bangunan dan pengikat campuran berbahan dasar semen untuk digunakan dalam bangunan;
adukan semen untuk digunakan dalam bangunan; aspal untuk digunakan dalam bangunan; aspal, dan bahan bangunan atau
konstruksi aspal; aspal, ter,dan bitumen; bahan bangunan beton; bahan bangunan sintetis; bahan bangunan, bukan dari
logam; bahan konstruksi tahan api, bukan dari logam; bahan pelapis jalan; batu; batu bangunan; batu silika; beton; beton siap
pakai; campuran mortar; campuran semen; dinding beton; dinding beton untuk bangunan; dinding penahan beton; drywall;
elemen bangunan beton; genteng batu; ikatan mortar untuk digunakan dalam bangunan; isian semen; lantai beton; lapisan
untuk lantai, bukan dari logam; lembaran aspal untuk atap; massa tahan api, bukan dari logam, untuk pembuatan lapisan
tahan api; mortar asbes; mortir tahan api; panel penyekat di dalam sifat dinding fiberglass terendam yang digunakan untuk
mengarahkan aliran air di fasilitas pengolahan air limbah; paving aspal; pelapis atap aspal [bahan bangunan]; penutup untuk
langit-langit, bukan dari logam; saluran air, bukan dari logam, untuk digunakan dalam konstruksi sistem waterproofing
basement; sealant [bahan bangunan]; sealant berbasis tar untuk aspal [bahan bangunan]; sealant berbasis tar untuk atap
[bahan bangunan]; semen alumina; semen mortar; semen silika [semen pozzolan]; semen*; senyawa grouting; senyawa
penambal aspal dengan bahan dasar tar [bahan bangunan]; silika [kuarsa]; struktur penahan kedap air (caissons) untuk
pekerjaan konstruksi di bawah air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:05:34
540   EtiketDID2021089993

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kahfi II, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12640

Akso Diana
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Al-Aqso Honey Bee
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Honey bee adalah lebah jenis apis
591 Uraian Warna : kuning ; melambangkan madu murni berkualitas, hitam melambangkan ketegasan dalam berbisnis yang mampu bekerjsaman

dengan mitra dan juga konsumen
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===madu; madu herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:06:43
540   EtiketD152021089994

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Abd. Gani Renuat Kel. Masrum Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual Maluku,
Kota Tual, Maluku, 97611

Ani Iriani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BJM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU TUA, BIRU MUDA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air mineral; air minum; air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:11:49
540   EtiketD222021089995

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: WIYORO KIDUL, RT. 6/RW. , BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL, Kabupaten
Bantul, DI Yogyakarta

FARID WIDIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Macfin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun mandi; sabun wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:13:36
540   EtiketDID2021089996

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Prawirodirjan GM II/847 Rt.058/Rw.018, Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55121

Kapti Purnawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nauris Collection
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Kain Jumputan dengan pewarnaan alam dari limbah nanas; Kain sasirangan; kain ecoprint; kain pashmina;

kain sarung batik; kain shibori===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:14:45
540   EtiketDID2021089997

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl.mawar rt.002/rw.006, kel.curug kec.bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, 16516
andita eka meiliana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CITRA RASA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso isi daging ayam cincang; bakso sapi; bakso tahu ayam;

bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso urat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:23:18
540   EtiketDID2021089998

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Cisaladah, RT03/RW05, Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40395

Ucep Hidayat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALBT INC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas pinggang; Tas punggung; Tas selempang; tas; tas berpergian; tas jinjing; tas jinjing dan ransel; tas jinjing untuk

membawa pakaian; tas pinggang; tas selempang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:24:37
540   EtiketDID2021089999

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Mlati, RT 001 RW 006, Kelurahan Mlati, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64162

Trijoto Pristiwawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sofyan Arief S.H., M.H.,
Sentra Hak Kekayaan lntelektual Universitas Muhammadiyah Malang Jl. Raya
Tlogomas No. 246, Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DWIPO TRIMADESS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu dalam bentuk cair; Jamu herbal; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu pegal linu; Jamu untuk kesehatan;

Minuman untuk kesehatan; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Suplemen yang mengandung vitamin C; Vitamin untuk sendi dan tulang;
anti-infeksi; jamu untuk meredakan batuk berdahak; jujube, diobati; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok
elektronik; obat diare; obat herbal; obat penenang; obat tetes pereda batuk; obat-obatan herbal; ramuan jamu; sediaan
analgesik; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan pembasmi serangga; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan
pengobatan mual; sediaan untuk mengobati masuk angin; sediaan vitamin; sediaan wasir; serat makanan; suplemen gizi
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi yang mengandung
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vitamin dan mineral; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen
makanan untuk manusia; suplemen nutrisi untuk manusia dan hewan; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk
manusia; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dan mineral; tambalan suplemen vitamin; tetes vitamin; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:26:57
540   EtiketD222021090000

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SOKA ASRI PERMAI Y-03 KADISOKA, KADISOKA, RT. 11/RW. 3,
PURWOMARTANI, KALASAN, SLEMAN, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

RIRIN RESPATIATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kedai S.Top
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Biru, Hijau, Hitam, Putih, Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===jus jeruk; minuman jus jeruk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:30:18
540   EtiketDID2021090001

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ebony Golf 3 No.36 Pantai Indah Kapuk, RT.009/RW.005, Kamal Muara,
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

CV. GELATO SEHAT JAKARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOOL PAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Merah; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafetaria; kafe; kafe bermain anak-anak===

===bubuk untuk membuat es krim; es krim; gelato; saus untuk es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:34:36
540   EtiketD242021090002

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN. GAHARU NO.3 KOMPLEK KEHUTANAN PAGESANGAN, KEC. MATARAM,
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83127

HADIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KUPI JEBAG GAWAH SENARU LOMBOK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:36:45
540   EtiketDID2021090003

730 Nama Pemohon : Dadang Sutanto
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Alamat Pemohon : Dsn. Bandung Kulon RT 002 RW 005, Bandung, Gedeg, Mojokerto, Jawa Timur,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61351

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fallen Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih & Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Bahan-bahan perawatan pribadi dan

kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar,
toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bedak padat untuk rias wajah;
Bedak padat untuk wajah; Bulu mata rambut asli; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esens
rambut; Gel pelembab kulit; Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar
rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit
halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia;
Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelurusan rambut; Krim rambut; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim
wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah
matahari; Lak rambut; Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk
menghilangkan minyak wajah; Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pelembab (kosmetik); Losion pijat
wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif
(kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion
perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker wajah
(kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang
dipakai saat tidur; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser];
Pembersih anti-penuaan; Pembersih wajah (kosmetik); Perawatan anti-penuaan; Perona wajah; Pewarna dan cat rambut;
Produk penataan rambut; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk
perawatan rambut; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan
kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun
mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,
pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan matahari untuk kulit
dan untuk rambut; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab)
rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menata
rambut; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung
obat; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion
untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim
pencukur; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-
penuaan; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab
untuk kulit; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan pemoles untuk
pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi
tubuh; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma
[pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak rambut; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah
ditekan; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bronzer kulit; bubuk bedak
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk
untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran penggosok badan,
butiran penggosok wajah; cat wajah; dasar bedak untuk kulit; eksfoliasi kulit; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi, gel dan
lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; esens wajah; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan
kosmetik; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel-gel
perawatan kulit; glasir rambut; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus
kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; 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 bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik
dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk
wajah, tubuh dan tangan; krim anti penuaan; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bronzing kulit; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar

Halaman 557 dari 668



matahari; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik,
susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam
bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan
kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih [kosmetik];
krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim
tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit;
krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk memutihkan
kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah tidak mengandung
obat; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik;
kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; lilin bahan kulit; linen untuk penggunaan
kosmetik; losion  untuk kulit; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan
semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk rambut; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab
stimulasi non-obat untuk kulit; losion rambut; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk rambut; losion untuk wajah
tidak mengandung obat; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion aromaterapi;
lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab
anti-penuaan; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit;
lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion
pengencang untuk tubuh; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut;
lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai;
lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan
usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot;
lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion
dan krim; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan
kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim
untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi
kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik;
masker pelembab kulit; masker pembersih untuk wajah; masker penataan rambut; masker tanah liat yang membersihkan kulit;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah memurnikan
arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit;
mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan
obat menghilangkan rambut; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; pasta untuk
mengkilapkan bahan kulit; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir;
pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah,
badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab,
losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih kulit; pembersih tata rias
wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pencerah kulit; pencuci tubuh dan
rambut bayi; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub)
wajah tidak mengandung obat; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; penyeka, tisu dan handuk
kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik;
perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan
kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
persiapan 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 rambut; pewarna Rambut;
pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pijat lilin untuk keperluan kosmetik;
poles untuk kulit; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur;
preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan
rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk
perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan;
racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair
untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun kulit; sabun non-obat untuk wajah; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang
tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi,
losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi,
busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah
pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; salep kulit pelembab [kosmetik];
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salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk rambut manusia;
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; 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 hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel
kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata,
balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik;
sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan
untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan
rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk
memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk 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; sediaan untuk simulasi
warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan
rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; 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 pelindung
panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan rambut; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum anti-
penuaan untuk wajah; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum rambut; serum untuk wajah tidak
mengandung obat; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk
keperluan kosmetik; texturizers kulit; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah
tidak mengandung obat; topeng kulit kepala; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:44:01
540   EtiketJID2021090004

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batu Belig, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kabupaten Badung, Bali
PT Sasulaje

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: I Gusti Ngurah Indra Andhika S.H
IJS Legal Partnership  Jl. Diponegoro, Komplek Kertha Wijaya B20, Denpasar

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEACH ROAD CAFE PIZZERIA BAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru; 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 penyediaan makanan dan minuman; Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan
restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa kafe; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan restoran, katering, bar dan
ruang koktail; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:44:23
540   EtiketDID2021090005

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 55 Almaden Blvd. 6th Floor San Jose CA 95113
Zoom Video Communications, Inc.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: zoom
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak

jauh dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan
komputer area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web
dan kamera digital; Perangkat komunikasi visual digital; Perangkat lunak telekomunikasi yang dapat diunduh untuk
penyediaan komunikasi video dan audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi,
streaming acara dan konten, webinar, dan konferensi video, audio dan web; 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; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:46:32
540   EtiketJID2021090006

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Tanjung Duren Raya, No.359 B-C, Rt.007 Rw.03, Kelurahan Tanjung Duren Utara,
Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta (11470), Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

PT. PEMUDA CARI CUAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUMINUM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar

makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan
minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel dan
resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa
kedai kopi; Jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam
bentuk tenda; Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab;
Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi, pertemuan, acara, konvensi dan
pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan
berupa burger; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan
kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata;
Jasa penyewaan gedung untuk tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa
penyewaan villa; Jasa perkemahan [pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara;
Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama
waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang
bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
Jasa rumah orang tua; Jasa vila; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Jasa/layanan hotel, restoran, kafe,
kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang
menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai; Kedai
barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai ramen;
Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan
laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi
mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan hotel yang berupa program
penghargaan insentif; Layanan kafe; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang
disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza;
Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan
akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie
gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan
minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang
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berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan pemesanan dan layanan reservasi
untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan pengasuhan anak; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan
(hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan; Layanan pondok penginapan; Layanan pusat
penitipan anak anak; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran Jepang;
Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan
sarapan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Lounge koktail; Memberikan informasi
dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Memberikan
informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat
reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan
jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan,
seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan
amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara);
Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang
rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penilaian akomodasi
hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke lounge VIP; Penyediaan
fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran;
Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan informasi
penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan losmen; Penyewaan
rumah mobil [akomodasi sementara]; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Penyewaan tisu basah; Perhotelan; Pondok
penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Pusat penitipan anak; Pusat taman kanak-kanak dan
penitipan anak; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat
makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran
daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck);
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Ruang es krim
(parlours); Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah
bir; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan
air panas ke alas kopi yang sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan
minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang
menyediakan makanan dan minuman; Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi
sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi
sementara yang disediakan oleh rumah singgah; angkringan; apartemen berlayanan; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe
yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran];
hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel,
restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan persiapan makan; informasi sehubungan
dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa agen perjalanan untuk membuat
reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi
sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk pemesanan akomodasi;
jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi
akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan
pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro
akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk
tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi,
saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa kontrak untuk katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi,
saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang
berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa katering kantor untuk
penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran, pengecapan dan acara publik; jasa
katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa katering untuk kafetaria perusahaan;
jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang
katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di bidang perhotelan; jasa konsultasi di
bidang seni kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa layanan
kemah selama liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel;
jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan
berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa penyewaan
ruang pertemuan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara
untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa tempat makan yang
menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-
tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang
menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering
di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering
makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman
untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh;
keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat
panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan
agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan akomodasi hotel; layanan
akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp liburan; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat
menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan
akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di rumah
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penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan
khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar; layanan bar
dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai
kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan
jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan minuman;
layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan cafe keliling
untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; layanan hotel; layanan
hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan hotel resor;
layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel, motel,
dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar; layanan
informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk panti
jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk
rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kedai minuman; layanan kennel boarding untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan koki pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan;
layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail; layanan makan malam dan
restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan
makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan
hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pembuatan bir; layanan pemesanan
akomodasi hotel; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online;
layanan pemesanan untuk hotel; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan
keberangkatan]; layanan pengasuhan anak; layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan;
layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan anak; layanan penitipan anak [penitipan anak]; layanan penitipan anak
anjing; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan perawatan
tangguh dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan persiapan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan
pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan anak dan penitipan anak; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi;
layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan
pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan
reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan reservasi restoran; layanan restoran
Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan
restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura;
layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran
yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik,
bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan ruang tunggu dengan fasilitas hookah; layanan
rumah kopi; layanan rumah kos; layanan rumah pensiun; layanan rumah untuk turis; layanan salad bar; layanan snack-bar;
layanan snack-bar dan kantin; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan
pasangan makanan; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan untuk
pemesanan kamar; layanan wine bar; layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk
mendapatkan perawatan kesehatan; layanan wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang;
layanan yang menyediakan minuman teh; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh,
kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan
informasi dalam sifat resep untuk minuman; memberikan informasi di bidang resep dan memasak dari basis data komputer;
memberikan informasi online terkait pemesanan akomodasi liburan; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel;
memberikan informasi penginapan melalui Internet; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet;
memberikan informasi tentang bartending; memberikan informasi tentang karakteristik anggur; memberikan informasi tentang
layanan bar; memberikan informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi tentang layanan restoran yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; memberikan
peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran;
memberikan ulasan tentang restoran dan bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mencari akomodasi dan jasa agen
akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan wisatawan; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur akomodasi hotel;
mengatur akomodasi perumahan sementara; mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; mengatur homestay untuk
siswa luar negeri; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan
dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan
ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan
akomodasi liburan; menyediakan akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan
akomodasi sementara dalam layanan apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan;
menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang
dibantu; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah
kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari paket
keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak
usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi,

Halaman 562 dari 668



pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas
perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; menyediakan fasilitas taman trailer
sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas
untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan layanan hunian darurat dalam sifat perumahan
sementara; menyediakan layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan
untuk pelancong; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman
untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan
layanan makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak;
menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk
orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba;
menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan
minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan
makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman
untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; menyediakan makanan dan
penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam
mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan
[layanan amal]; menyediakan makanan untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; menyediakan makanan, minuman,
dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; menyediakan
penginapan sementara di kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
pusat komunitas untuk pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat penitipan anak; menyediakan pusat penitipan
anak untuk anak-anak, orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang
konferensi; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan
selimut untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan tempat akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba
guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman;
pelayanan ruang minum; pembuatan reservasi penginapan sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi perkemahan;
pemesanan akomodasi sementara; pemesanan akomodasi sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan
hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel
untuk wisatawan; pemesanan kamar untuk pelancong; pemesanan penginapan sementara; pemesanan reservasi hotel dan
restoran untuk pihak lain; pemesanan rumah kos; pengaturan untuk penyediaan makanan; penginapan turis; pengukiran
makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan akomodasi sementara; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi
sosial untuk acara-acara khusus; penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial,
penggalangan dana, dan acara spesial; penyediaan fasilitas konferensi; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan fasilitas
untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan
konvensi; penyediaan fasilitas untuk pameran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang
berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar
melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet; penyediaan
informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan restoran;
penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan
penyiapan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan
bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan
dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang
dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan perawatan
sebelum sekolah; penyediaan perawatan setelah sekolah; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial,
konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan pusat penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi untuk hotel
dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian
acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan
tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial;
penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan
online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang
menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan air mancur
minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen; penyewaan
akomodasi sementara di rumah liburan dan flat; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan
akomodasi sementara untuk liburan; penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan alat penerangan
untuk mendekorasi rumah pribadi; penyewaan alat penerangan untuk taman umum; penyewaan alat penerangan untuk tempat
parkir; penyewaan bangunan logam dan non-logam; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang
dapat dipindah-pindahkan; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan
peralatan penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik;
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penyewaan fasilitas perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan
furnitur untuk konferensi; penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel;
penyewaan hiasan dinding untuk hotel; penyewaan hot plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan;
penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi
sosial; penyewaan kamar untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar
untuk pesta ulang tahun; penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan kursi dan
meja; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah
untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja
dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin
pengeluaran minuman; penyewaan pendingin air minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk
hotel; penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan
industri; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi;
penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna
untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan
acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan
lansia; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan
rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel;
reservasi dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk
dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan
layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar,
dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal; rumah pemondokan; rumah peristirahatan;
salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran tentang resep memasak; sediaan-sediaan
makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air; sewa dispenser air minum; sewa rumah
liburan; sewa selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan
dan minuman); tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi; warung makan tradisional; warung yang
menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:48:53
540   EtiketDID2021090007

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TELAGA GOLF CLUSTER ESPANOLA BLOK C2 NO.8 RT/RW 005/008 KEL/DESA
SAWANGAN KECAMATAN SAWANGAN KOTA DEPOK JAWA BARAT, Kota
Depok, Jawa Barat

TITIN HANGGASARI, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANGKRINGAN JAHE MERAH + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH,PUTIH,KUNING,HIJAU,COKLAT DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus jahe [minuman]; Kopi jahe; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Minuman jahe (teh jahe); Minuman jahe merah;

Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal
moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Permen Jahe; acar jahe [bumbu]; jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan
sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; kue jahe; minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; minuman jus jahe
menjadi teh jahe; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman wedang jahe; pasta jahe
[bumbu]; roti jahe; teh jahe; tempel jahe untuk digunakan sebagai bumbu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:50:36
540   EtiketDID2021090008

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

RICO HARTONO

Halaman 564 dari 668



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AUSTRALIA'S PRIDE & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

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

kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk keperluan medis khusus; Produk
nutrisi untuk keperluan medis; Susu untuk bayi dan jabang bayi; alas ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; makanan untuk
bayi; popok bayi; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok celana bayi; susu bubuk dan
produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk untuk bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi;
susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan
dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:54:34
540   EtiketJID2021090009

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RAYA TAMAN 142 SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61257
EDWIN HARTANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nano Star
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===konstruksi dan renovasi bangunan; konstruksi dan renovasi bangunan dan struktur lainnya; konstruksi pabean dan

renovasi bangunan; konstruksi, pemeliharaan dan renovasi bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemeliharaan, perbaikan dan renovasi bangunan dan struktur lainnya; layanan konsultasi yang berkaitan dengan renovasi
bangunan dan struktur lainnya; memberikan informasi terkait renovasi bangunan; pengawasan renovasi bangunan; renovasi
bangunan; renovasi bangunan dan struktur lainnya; renovasi dan pemulihan bangunan; waterproofing ruang bawah tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 10:57:56
540   EtiketDID2021090011

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BUANA SOETTA RESIDENCE BLOK. C 1 NO. 05 RT. 002 RW. 015, KEL.
CISARANTEUN KIDUL, KEC. GEDEBAGE, Kota Bandung, Jawa Barat, 40294

ICHSAN HARISON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
FAZKI CONSULTANT & PARTNERS  Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KinaraScarves + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat Keemasan.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hijab; Pakaian muslim; Pakaian untuk kegiatan aktif; Sweater; blus; gamis; gaun; jilbab; kemeja; pakaian; pakaian jadi;

pakaian siap pakai; pakaian untuk wanita; rok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:00:55
540   EtiketDID2021090012

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds. Gedongmulyo RT 02 RW 03 Kec. Lasem Kab. Rembang, Kabupaten Rembang,
Jawa Tengah, 59271

Djupri

Halaman 565 dari 668



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bandeng presto (bandeng duri lunak)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:04:39
540   EtiketDID2021090013

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. GSI Blok G4 No. 09, RT 001/RW 007, Kel/Desa Margatani, Kecamatan
Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, 42161

Neneng Kurniah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INEN SIGNATURE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : INEN SIGNATURE, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:05:10
540   EtiketD242021090014

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA RATO, KECAMATAN BOLO , KABUPATEN BIMA, Kabupaten Bima, Nusa
Tenggara Barat, 84161

YULIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAKILA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kukis (kue kering); roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:07:18
540   EtiketJID2021090015

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batu Belig, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kabupaten Badung, Bali
PT Sasulaje

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: I Gusti Ngurah Indra Andhika S.H
IJS Legal Partnership  Jl. Diponegoro, Komplek Kertha Wijaya B20, Denpasar

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MILK & MADU GROUP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
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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 penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan
minuman; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan;
Kafe kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Tempat penyediaan makanan dan
minuman (Snack bar); jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-
tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:07:30
540   EtiketJID2021090016

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bali United Office Jl Panjang No. 29 RT. 8/RW. 1, Kedoya Selatan, Kec. Kebun
Jeruk, Jakarta Barat, DKI  Jakarta 11510., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

PT PEDAGANG ASET KRIPTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Almania Rachmawati S.H.,
Villa Melati Mas, Blok E3 No.2, Jl. Flamboyan II, Serpong 15310

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COINVEST
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa keuangan, yaitu penyediaan mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan

komputer global; Jasa keuangan, yaitu, penyediaan mata uang virtual permainan komputer; Jasa manajemen kekayaan,  yaitu
perbankan investasi, investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di bidang reksa dana, investasi keuangan di
bidang komoditas, dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang lain, dan penempatan keuangan swasta
sekuritas dan turunannya untuk orang lain; Jasa pembayaran elektronik, yaitu, memungkinkan pemrosesan dan transmisi
elektronik atas transfer dana elektronik dan pembayaran melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet
nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; Jasa
pembayaran tagihan, transaksi elektronik kredit dan debit, transfer dana elektronik, pembayaran tunai, penggantian uang tunai
yang diberikan dengan kartu kredit dan kartu debit, transaksi tunai elektronik, jasa pemrosesan pembayaran, jasa otentikasi
dan verifikasi transaksi; Jasa penerbitan token nilai; Jasa penyediaan informasi berkaitan dengan masalah token nilai; Jasa
sekuritas keuangan dan perdagangan komoditas untuk orang lain; Jasa transaksi keuangan melalui blockchain; Jasa-jasa
blockchain solution/fintech dalam bidang keuangan; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global, layanan moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi
elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui
jaringan komunikasi global, layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing
elektronik, layanan perantara keuangan, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui
jaringan komunikasi global, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan
keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua
disediakan melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna
elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna
elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui
jaringan komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan,
layanan investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat
keuangan yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan informasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan
konsultasi strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan
yang berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan
pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa
pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman
komersial, penyediaan pinjaman konsumen, penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman
bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi, administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan
manajemen asuransi, layanan reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan
komputer global [internet banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi,
perbankan swasta, perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank,
memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran
elektronik, layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran
elektronik melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi
dan merger bisnis; Layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer
dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi
global; Layanan pertukaran dan  perdagangan  cryptocurrency; Layanan pialang investasi keuangan untuk menjual dana
investasi, reksa dana, dana yang dikumpulkan (pooled funds), dana lindung nilai (hedge funds), produk wrap account, dana
terpisah, dan produk investasi berbasis sekuritas oleh pialang, dealer dan penasihat keuangan; Layanan transaksi elektronik
keuangan melalui jaringan komunikasi global; Layanan transaksi pertukaran mata uang digital untuk yang setara dengan uang
elektronik yang memiliki nilai tertentu dan dapat dipindahkan; Layanan transfer mata uang virtual; Layanan transfer mata uang
virtual elektronik; Manajemen mata uang virtual mengenai layanan penukaran mata uan virtual; Menyediakan layanan
pemrosesan transaksi mata uang virtual untuk orang lain; Pemrosesan pembayaran mata uang virtual; Penerbitan tanda nilai
terkait skema bonus dan loyalitas dan penyediaan informasi keuangan; Penyediaan jasa informasi di bidang ekonomi,
keuangan, moneter dan informasi bursa efek, informasi perdagangan mata uang; Penyediaan jasa informasi keuangan;
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Penyediaan jasa perdagangan dan investasi terkait dengan mata uang virtual; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan
informasi terkait asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, layanan reasuransi, penyedia layanan garansi (untuk hal
elektronik atau lainnya), layanan aktuaria, informasi asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan konsultasi
dan informasi terkait investasi, asuransi dan keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait garansi, Manajemen
administrasi, investasi dan keuangan dan layanan broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi rencana asuransi dan
klaim asuransi, layanan konsultasi terkait asuransi, analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi, jasa evaluasi
keuangan yang berkaitan dengan asuransi, riset asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan penilaian, klaim garansi,
administrasi dan layanan penilaian, penyedia informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti dan asuransi hidup,
estimasi risiko asuransi, kehilangan dan kewajiban,  penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs internet untuk
mendapatkan informasi di bidang asuransi, risiko permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian, manajemen risiko,dan
analisis kehilangan, layanan pengumpulan dan pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan permintaan konsumen
dengan harga polis asuransi yang dikumpulkan melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi, agen, dan agensi yang
menarik permintaan tersebut, jasa keuangan, layanan konsultasi investasi, layanan manajemen investasi,  broker, layanan
investasi modal, layanan manajemen modal, analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat], informasi
keuangan, penyedia informasi terkait broker keuangan melalui media elektronik, manajemen keuangan, perencanaan
keuangan, analisis investasi, layanan alokasi portofolio, penyedia informasi terkait rencana keuangan, analisis investasi,
alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan layanan konsultasi (melalui
media elektronik atau sebaliknya), layanan pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana, layanan agen pemulihan hutang,
penyedia situs web, blog, dan situs sosial media yang menyediakan informasi di bidang keuangan dan asuransi, pengumpulan
informasi keuangan, data, statistik, dan indeks,  Layanan garansi dan perpanjangan garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi
dan layanan manajemen (keuangan), manajemen kerugian keuangan, layanan pembayaran tagihan, layanan pembayaran
elektronik, layanan pinjaman angsuran, pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan penasihat; Penyelesaian pembayaran dan
pemrosesan pembayaran atas nama pengguna mata uang virtual elektronik; Perdagangan instrumen keuangan, yaitu
perdagangan komoditas, perdagangan mata uang, perdagangan saham dan obligasi, dan reksa dana; Pertukaran keuangan
mata uang virtual; analisis keuangan dan layanan informasi; daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan derivatif pada
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; dana elektronik dan layanan transfer mata uang; dompet mata uang digital dan
layanan penyimpanan; informasi dan evaluasi keuangan; informasi keuangan; informasi keuangan di bidang cryptocurrency;
informasi keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; informasi keuangan yang disediakan
dengan cara elektronik; informasi keuangan, manajemen dan layanan analisis; investasi dana untuk orang lain di bidang mata
uang kripto, blockchain, crypto, aset digital, token; jasa informasi dan konsultasi keuangan; jasa informasi keuangan; jasa
informasi sehubungan dengan keuangan dan asuransi, yang disediakan secara online dari database komputer atau internet;
jasa keagenan untuk jual beli mata uang virtual; jasa keagenan untuk pertukaran satu mata uang virtual dengan mata uang
virtual lainnya; jasa keuangan otomatis, yaitu, pialang sekuritas online melalui jaringan komputer global; jasa keuangan, yaitu,
jasa perantara dan perdagangan untuk sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas, cryptocurrency, aset digital,
dan ekuitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan layanan mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online
melalui jaringan komputer global; jasa keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan untuk perdagangan mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto tokens) dan token utilitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer dana elektronik melalui jaringan komputer; jasa
keuangan, yaitu, menyediakan transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa konsultasi keuangan
yang berkaitan dengan cryptocurrency; jasa konsultasi, informasi dan pemberian nasehat sehubungan dengan transfer dana
secara elektronik; jasa pemeliharaan keuangan, yaitu, mempertahankan kepemilikan mata uang, mata uang digital,
cryptocurrency, token blockchain, dan aset digital lainnya, atau kunci kriptografi atau sejenisnya yang mewakili aset tersebut,
untuk orang lain untuk tujuan manajemen keuangan; jasa penilaian keuangan, transfer dana elektronik, investasi modal; jasa
penukaran moneter, jasa pengeluaran uang tunai, penyediaan kartu dan token pra bayar, jasa transfer uang; jasa penyedia
informasi mengenai teknologi keuangan (finacial technology) melalui portal situs web; jasa penyediaan layanan dompet digital
untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya;
jasa penyediaan layanan keuangan terkait dengan sekuritas dan instrumen dan produk keuangan lainnya, yaitu perdagangan
dan investasi pada sekuritas, instrumen keuangan, aset digital, dan produk untuk orang lain; jasa penyediaan  informasi
tentang mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; jasa perdagangan instrumen keuangan dan komoditas;
jasa perdagangan mata uang virtual; jasa transaksi keuangan online; jasa transaksi penukaran mata uang digital untuk unit
setara kas elektronik yang dapat dialihkan yang memiliki nilai tunai tertentu; jasa administrasi keuangan dari ekonomi berbasis
token virtual; jasa informasi keuangan yang disediakan secara elektronik di bidang keuangan, perdagangan sekuritas,
investasi, perantara pedagang efek; jasa informasi keuangan yang menampilkan nilai tukar; jasa manajemen keuangan dan
layanan investasi di bidang hedge fund aset digital, dana indeks aset digital, dana yang diperdagangkan di bursa aset digital,
reksa dana aset digital; jasa manajemen keuangan di bidang portofolio investasi aset digital; jasa penerbitan token nilai atau
kegunaan; jasa pengelolaan keuangan di bidang dana investasi aset digital; jasa pertukaran aset digital; jasa pertukaran mata
uang, yaitu, menukar token virtual dari nilai atau utilitas; jual beli mata uang virtual; konsultasi keuangan dan layanan
informasi; konsultasi keuangan di bidang cryptocurrency; konsultasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; layanan informasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; layanan informasi pasar keuangan; layanan
investasi cryptocurrency; layanan keuangan, yaitu, menyediakan informasi keuangan seperti perdagangan pasar dan
informasi kutipan surat berharga/ sekuritas (securities); layanan konsultasi investasi cryptocurrency; layanan mata uang digital;
layanan mata uang kripto; layanan mata uang virtual; layanan pembayaran dompet elektronik terkait dengan mata uang digital;
layanan perdagangan cryptocurrency; layanan perdagangan keuangan elektronik; layanan perdagangan keuangan elektronik,
yaitu pengelolaan aset digital; layanan perdagangan mata uang digital; layanan pertukaran cryptocurrency; layanan pertukaran
dan pemrosesan transaksi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital,
token digital, token kripto dan pembayaran token utilitas untuk orang lain; layanan transfer dana elektronik; layanan verifikasi
pembayaran berbasis blockchain; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu menyediakan informasi keuangan
online, menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik, perdagangan mata
uang real-time online, layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan komoditas keuangan, layanan
pertukaran saham elektronik, melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak ketiga, melakukan transaksi
keuangan online, transfer dana elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara elektronik,
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pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat berharga
berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio, jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi, perdagangan
berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online untuk
perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi keuangan,
layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik, layanan
transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi keuangan online, menyediakan informasi keuangan dan
asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan
informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi
elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan
penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; manajemen aset cryptocurrency; manajemen
mata uang virtual; manajemen/pengelolaan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; manajemen/pengelolaan portofolio
investasi aset digital; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan pemrosesan token utilitas untuk orang lain; mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto
token) dan layanan perdagangan token utilitas; melakukan transaksi keuangan secara online; memberikan informasi di bidang
keuangan dan investasi; memberikan informasi di bidang keuangan pribadi; memberikan informasi keuangan; memberikan
informasi keuangan berdasarkan/sesuai permintaan (on-demand) dan real-time tentang mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; memberikan informasi keuangan dalam bentuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan peringkat token utilitas; memberikan
informasi keuangan dan data
pembayaran elektronik melalui jaringan
komputer global atau melalui telekomunikasi,
perangkat seluler atau nirkabel; memberikan informasi keuangan dan saran keuangan melalui situs web; memberikan
informasi keuangan dengan cara elektronik; memberikan informasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pasar
token utilitas; memberikan informasi keuangan melalui database komputer; memberikan informasi keuangan melalui situs
web; memberikan informasi keuangan pribadi dan saran keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan secara
online; memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan nilai tukar; memberikan investor dengan informasi keuangan;
menyediakan informasi keuangan dan asuransi secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi keuangan online dari basis data komputer atau Internet; menyediakan pemrosesan elektronik dan
pelacakan transfer dana elektronik; menyusun keuangan, sekuritas, pertukaran saham, perdagangan dan penawaran (quote),
nilai indeks dan informasi pasar keuangan lainnya untuk tujuan bisnis; pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual
atau manajemen mata uang virtual elektronik; pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual atau perantara
pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual; pemrosesan elektronik dari kartu kredit, kartu debit, transfer dana
elektronik, layanan kliring, cek elektronik, dan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran mata uang kripto; penelitian
keuangan dan layanan informasi; penerbitan dan penebusan token nilai; penerbitan dan pengelolaan mata uang virtual
elektronik; penerbitan kartu prabayar dan token nilai; penerbitan mata uang virtual elektronik; penerbitan mata uang virtual
elektronik prabayar; penerbitan mata uang virtual elektronik untuk permainan online; penerbitan token bernilai dalam bentuk
voucher hadiah; penerbitan token nilai; penerbitan token nilai dalam sifat perangko perdagangan; penerbitan token nilai
sebagai bagian dari skema keanggotaan pelanggan; penerbitan token nilai sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan;
pengelolaan uang pengguna atau mata uang virtual berkenaan dengan intermediasi atau keagenan jual beli mata uang virtual;
pengelolaan uang pengguna atau mata uang virtual berkenaan dengan intermediasi atau keagenan pertukaran satu mata
uang virtual dengan mata uang virtual lainnya; pengelolaan uang pengguna atau mata uang virtual berkenaan dengan jual beli
mata uang virtual; pengelolaan uang pengguna atau mata uang virtual berkenaan dengan pertukaran satu mata uang virtual
dengan mata uang virtual lainnya; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penerbitan token nilai; perdagangan
keuangan elektronik, yaitu, perdagangan bidang aset digital (digitized assets); perdagangan mata uang; perdagangan mata
uang real-time online; pertukaran mata uang virtual dan mata uang sah berkenaan dengan bisnis pertukaran mata uang virtual
dan pemberian informasi mengenai hal itu; pertukaran mata uang virtual elektronik; pertukaran satu mata uang virtual dengan
mata uang virtual lainnya; pialang investasi; pialang investasi modal; token dan mata uang virtual untuk digunakan dalam
permainan video (sebagai alat pembayaran); transaksi keuangan online; transfer dana elektronik; transfer dana elektronik dan
layanan pembayaran; transfer dana elektronik melalui jaringan telekomunikasi; transfer elektronik mata uang virtual; transfer
elektronik mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; transmisi dana
secara elektronik untuk pihak lain; urusan moneter, jasa agen pialang saham, jasa pertukaran dan perdagangan mata
uang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:11:46
540   EtiketJID2021090017

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 55 Almaden Blvd. 6th Floor San Jose CA 95113
Zoom Video Communications, Inc.

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 :

: zoom
Merek Kata

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang

menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi layanan telekonferensi multimedia dan konferensi video, layanan pengiriman
pesan singkat, surat elektronik, dan layanan voice over internet protocol (VOIP); Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS);
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 penyediaan piranti lunak sebagai suatu
layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak, rapat online, konferensi
telepon, dan konferensi video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:14:41
540   EtiketDID2021090019

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea
CJ CHEILJEDANG CORPORATION

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 :

: PlanTable (stylized)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam olahan ; Hasil produksi susu; Kroket; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Persiapan bahan; Produk

makanan yang utamanya terbuat dari buah; Produk tahu (kacang dadih); Sediaan laver (rumput laut yang dapat dimakan);
Sediaan produk sayuran olahan; Sosis; Telur; Yoghurt; bahan makanan yang terbuat dari kacang; bahan pengganti susu;
buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; daging;
daging babi asap; daging buatan instan; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; galbi [hidangan daging panggang]; ikan
dan kerang yang dapat dimakan (tidak termasuk ikan dan kerang yang hidup); ikan, tidak hidup; irisan daging babi; jeli untuk
makanan; kacang, diolah; kaldu; keju; kimchi; konsentrat berbahan dasar sayuran untuk memasak; kue ikan; makanan
berbahan dasar tahu; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang
dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan
ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik;
makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan); makanan siap saji terutama terdiri dari tahu;
mentega; minyak dan lemak untuk makanan; nugget ayam; pengganti keju; produk daging olahan; produk makanan yang
terbuat dari ikan; produk susu; quenelles; roti daging hamburger; roti hamburger; rumput laut yang dapat dimakan, diolah;
steak daging; sup; susu bubuk*===
===Beras; Beras pratanak; Gula sirup; Kue; Mie; Pasta; Sediaan hidangan nasi; Won ton (pangsit china); bibimbap [nasi
dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; biskuit-biskuit; bola nasi ketan; bubur; bumbu; bumbu kacang kedelai [penyedap];
cuka; donat; es krim; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; garam; gochujang [pasta cabai
fermentasi]; gula; gula-gula; hamburger [sandwich]; kerupuk; kopi; kue beras; kukis (kue kering); mandu [Bakpao ala Korea];
minuman berbahan dasar teh; nasi goreng; nasi instan; nasi yang dimasak; pizza; ragi; rempah-rempah; roti*; sandwich hot
dog; saus; teh; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:18:56
540   EtiketDID2021090020

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BUANA SOETTA RESIDENCE BLOK. C 1 NO. 05 RT. 002 RW. 015, KEL.
CISARANTEUN KIDUL, KEC. GEDEBAGE, Kota Bandung, Jawa Barat, 40294

ICHSAN HARISON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
FAZKI CONSULTANT & PARTNERS  Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DearKinara + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Coklat Keemasan.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju tidur; Pakaian untuk kegiatan aktif; blus; gamis; gaun; kemeja; pakaian; pakaian jadi; pakaian siap pakai; pakaian
untuk pria; pakaian untuk wanita; piyama; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:23:50
540   EtiketDID2021090021

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MUJAIR 1 NO 10, Kel. Bambuapus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang
Selatan, Prov. Banten, 15415., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15415

Farhan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAZHA
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 : ===Jaket sablon; Switer sablon; T-shirt sablon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:23:52
540   EtiketDID2021090022

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Indy Bintaro Office Park, Building B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor
VII, CBD Bintaro Jaya, Pondok Betung, Pondok Aren,Tangerang Selatan - Banten

PT Kinarya Bangun Sesama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hany Wulandari S.H
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta 12940

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KINARYA Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KINARYA = Bagian dari nama pemohon – berasal dari Bahasa Jawa yang berarti “kerja”
591 Uraian Warna : Hijau dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi, teh, kakao dan kopi buatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:26:04
540   EtiketJID2021090023

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

RICO HARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AUSTRALIA'S PRIDE & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Australia's Pride Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Cokelat dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan; Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan penjualan ritel; administrasi franchise (waralaba); jasa

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:26:04
540   EtiketDID2021090023

730 Nama Pemohon : PT Prossi Medika Manajemen
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Alamat Pemohon : Jl. Lapangan Ros Selatan No. 16, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12820

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Clinutri
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, warna merah kekuning-kuningan, jingga, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang

memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk penjadwalan janji temu online; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran
(wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk
memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien===
===Pusat kesehatan; konsultasi medis dan farmasi; layanan klinik kesehatan; menyediakan informasi dibidang kesehatan,
kebugaran, dan nutrisi; penyediaan informasi farmasi; perawatan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:26:36
540   EtiketDID2021090024

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bali United Office Jl Panjang No. 29 RT. 8/RW. 1, Kedoya Selatan, Kec. Kebun
Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11510., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

PT PEDAGANG ASET KRIPTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Almania Rachmawati S.H.,
Villa Melati Mas, Blok E3 No.2, Jl. Flamboyan II, Serpong 15310

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COINVEST
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aparatus transaksi keuangan elektronik; 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 perangkat lunak khusus untuk penukaran emas dengan mata uang virtual; Dompet elektronik yang
dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh; 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 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 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 memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi;
Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi dengan pengecer, pedagang, vendor, dan peer-to-peer melalui
perangkat seluler, perangkat komputer, dan kartu fisik yang digunakan untuk memproses pembayaran seluler; Perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet digital; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas manajemen portofolio, semua dalam
bidang investasi dan keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan memverifikasi transaksi
cryptocurrency di blockchain; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman,
penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan
penukaran mata uang digital.; Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk
perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains;
Perangkat lunak tanda tangan elektronik untuk mengamankan transaksi; 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 lunak yang dapat
diunduh dalam bentuk  platform perdagangan untuk berdagang, mengirim, menerima, menerima dan mentransmisikan mata
uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya, dan pengelolaan transaksi pertukaran;
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Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen inventaris berbasis blockchain; Perangkat lunak yang menyediakan
dompet digital.; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan; Peranti lunak
komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak
untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Piranti lunak komputer e-commerce yang bisa
diunduh yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan
komunikasi global; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi
keuangan; Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui e-commerce; Serangkaian data kriptografi yang dapat
diunduh untuk menerima dan membelanjakan mata uang kripto; Transponder-transponder yaitu, terminal-terminal elektronik
yang dipasang pada kendaraan untuk transaksi-transaksi komersial secara elektronik; alat pembayaran elektronik dan terminal
untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; aplikasi komputer untuk mengotorisasi pembayaran elektronik serta transaksi
keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik;
aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi piranti lunak komputer
untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan
menarik dana dari rekening bank, rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat
informasi rekening bank; chip enkripsi nirkabel untuk mengaktifkan otentikasi global dan audit konstan, dan menyimpan token
blockchain; dompet elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; dompet perangkat keras
cryptocurrency; 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; konverter mata uang elektronik; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak
komputer untuk mata uang digital; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak
komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dompet mata uang kripto; perangkat keras komputer untuk mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, dan penambangan aset digital (digitized asset);
perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan
mata uang elektronik; perangkat komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik;
perangkat lunak aplikasi blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat
lunak untuk pertukaran digital untuk item barang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain,
yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item virtual; perangkat lunak bagi pengguna untuk membeli dan menjual
produk dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak blockchain; perangkat lunak dan
perangkat keras untuk digunakan dalam pertukaran mata uang secara elektronik untuk mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang virtual; perangkat lunak dan
perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan
sebagai dompet token kripto (crypto token wallet); perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet
token utilitas; perangkat lunak di bidang blockchain; perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer
untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global;
perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
komputer global; perangkat lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi
saham, transaksi bursa, serta transaksi keuangan; 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 e-commerce
yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan
komunikasi global; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk
berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset
cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak
komputer untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak
komputer untuk penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual;
perangkat lunak komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain;
perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh di
bidang pemrosesan transaksi untuk mengunggah data transaksional menyediakan analisis statistik dan menghasilkan
pemberitahuan dan laporan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet mata uang
kripto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata uang kripto, token
blockchain dan aset digital lainnya, keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek, perbankan, dan
manajemen kas; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan melacak produk yang dilacak
blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan memvalidasi transaksi pertukaran aset
elektronik menggunakan kontrak pintar berbasis blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola
transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat menelusuri
dan mengelola mata uang digital; perangkat lunak komputer yang mampu mengakses akun saldo dan transaksi finansial
menggunakan media telepon pintar dan jaringan teknologi telekomunikasi; perangkat lunak komunikasi komputer untuk
memungkinkan pelanggan mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak komunikasi
komputer yang mengizinkan pelanggan untuk mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank.; perangkat
lunak pertukaran cryptocurrency; perangkat lunak platform blockchain; perangkat lunak teknologi blockchain; perangkat lunak
untuk digunakan dalam memfasilitasi penggunaan blockchain atau buku besar elektronik terdistribusi untuk mengeksekusi dan
mencatat transaksi keuangan, yaitu, perdagangan keuangan yang dibuat dengan menggunakan mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi yang aman; perangkat lunak untuk
digunakan dalam mengakses, membaca, melacak, dan menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak untuk digunakan
dalam mengelola dengan aman konversi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras;
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola konversi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke
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dalam/menjadi mata uang keras; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam pembayaran, pembelian, dan investasi menggunakan mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam pengelolaan dan implementasi mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital;
perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual;
perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan
pengintegrasian aplikasi perangkat lunak blockchain; perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi dari transmisi
elektronik melalui jaringan komputer; perangkat lunak untuk membuat akun dan memelihara dan mengelola informasi tentang
transaksi keuangan pada buku besar (ledgers) yang didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer; perangkat lunak
untuk membuat aset digital (digitized asset) terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam
transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola platform blockchain untuk digunakan dalam
mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas (utility token accounts); perangkat lunak untuk membuat mata
uang digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain;
perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam
transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat mata uang virtual terdesentralisasi dan sumber terbuka (open
source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat token digital terdesentralisasi
dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat
token yang akan digunakan untuk membayar produk dan layanan, dan yang dapat diperdagangkan atau ditukar dengan nilai
tunai; perangkat lunak untuk membuat, menjual dan mengelola token atau appcoin (appcoins) berbasis blockchain; perangkat
lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar
yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi.; perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi
pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain,
dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial;
perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menghitung parameter terkait dengan transaksi keuangan; 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 dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token)
dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan
pembayaran token utilitas, transfer uang, dan transfer komoditas; perangkat lunak untuk mengelola mata uang kripto (crypto
currency) dan akun mata uang digital (digital currency accounts); perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan
pertukaran; 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 mengimplementasikan dan mencatat transaksi keuangan; perangkat lunak untuk mengirim, menerima (receiving),
menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan, mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk menyediakan pembuktian keaslian (autentikasi) pihak ke transaksi keuangan;
perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi pembayaran dan
transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan; perangkat
lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat lunak untuk pengelolaan keamanan kriptografi
transmisi elektronik melintasi jaringan komputer; perangkat lunak untuk pertukaran mata uang kripto; perangkat lunak untuk
platform berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak untuk transaksi pembayaran;
perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas antar pihak; perangkat lunak yang dapat diunduh
dalam bentuk dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token
blockchain, dan aset digital lainnya; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan,
kontrak pintar untuk memfasilitasi perdagangan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset
digital lainnya pada platform perdagangan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses,
layanan keuangan berbasis blockchain; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik,
menyimpan, mengirim, menerima, menerima dan mentransmisikan mata uang digital dan fisik, dan mengelola pembayaran
mata uang digital dan fisik serta transaksi pertukaran; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transaksi
komersial menggunakan alat elektronik melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi bergerak;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak
dan transaksi tanpa kontak dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat bergerak; perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH,
kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran
elektronik, bergerak dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengizinkan pengguna untuk melakukan transaksi
perbankan elektronik, peminjaman, investasi dan penukaran keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak
yang dapat diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi
hutang; perangkat lunak yang digunakan dalam menerbitkan/mengeluarkan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
perangkat lunak yang digunakan dalam mengaudit mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang
memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memantau, mengelola,
memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang memungkinkan
pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; perangkat lunak, yaitu, platform keuangan
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elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA, dan
lingkungan berbasis web; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas transaksi finansial elektronik dan perdagangan elektronik;
piranti keras komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk digunakan dalam bisnis elektronik dan nirkabel dan
transaksi konsumen, yaitu piranti keras komputer, periferal, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran secara
elektronik dan nirkabel; piranti lunak untuk kriptografi; piranti keras komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk
memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi tunai elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan pengiriman uang
elektronik secara elektronik dan nirkabel; platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran
menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual
produk dan layanan kepada orang lain; platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan
layanan kepada orang lain; program dan perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk perangkat
lunak yang dapat didownload dari internet); program komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program
komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; publikasi elektronik yang dapat didownload dalam bentuk majalah, artikel,
brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan instruksi dalam bidang bisnis, perdagangan elektronik
(e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi, internet, pelatihan bisnis dan perdagangan elektronik (e-
commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan; suara atau gambar yang dapat didownload; terminal
aman untuk transaksi elektronik===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kamalaka Gang I No. 10, RT 003/RW 005, Kel. Panggungjati, Kecamatan
Taktakan, Kota Serang, Banten, 42162

Novalia Printa Eriska

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EMRUSS CRAFT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : EMRUSS CRAFT, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Biru, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===dompet; tas *; tas rajutan===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea
CJ CHEILJEDANG CORPORATION

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 :

: Plantable (in Korean Characters)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam olahan ; Hasil produksi susu; Kroket; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Persiapan bahan; Produk

makanan yang utamanya terbuat dari buah; Produk tahu (kacang dadih); Sediaan laver (rumput laut yang dapat dimakan);
Sediaan produk sayuran olahan; Sosis; Telur; Yoghurt; bahan makanan yang terbuat dari kacang; bahan pengganti susu;
buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; daging;
daging babi asap; daging buatan instan; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; galbi [hidangan daging panggang]; ikan
dan kerang yang dapat dimakan (tidak termasuk ikan dan kerang yang hidup); ikan, tidak hidup; irisan daging babi; jeli untuk
makanan; kacang, diolah; kaldu; keju; kimchi; konsentrat berbahan dasar sayuran untuk memasak; kue ikan; makanan
berbahan dasar tahu; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang
dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan
ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik;
makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan); makanan siap saji terutama terdiri dari tahu;
mentega; minyak dan lemak untuk makanan; nugget ayam; pengganti keju; produk daging olahan; produk makanan yang
terbuat dari ikan; produk susu; quenelles; roti daging hamburger; roti hamburger; rumput laut yang dapat dimakan, diolah;
steak daging; sup; susu bubuk*===
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===Beras; Beras pratanak; Gula sirup; Kue; Mie; Pasta; Sediaan hidangan nasi; Won ton (pangsit china); bibimbap [nasi
dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; biskuit-biskuit; bola nasi ketan; bubur; bumbu; bumbu kacang kedelai [penyedap];
cuka; donat; es krim; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; garam; gochujang [pasta cabai
fermentasi]; gula; gula-gula; hamburger [sandwich]; kerupuk; kopi; kue beras; kukis (kue kering); mandu [Bakpao ala Korea];
minuman berbahan dasar teh; nasi goreng; nasi instan; nasi yang dimasak; pizza; ragi; rempah-rempah; roti*; sandwich hot
dog; saus; teh; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===
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demografis); Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Jasa perdagangan; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan
informasi bisnis-bisnis; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan; Layanan agen informasi bisnis; Layanan informasi bisnis
bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat memberikan informasi peluang bisnis;
Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
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pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan
barang dan jasa; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Mengumpulkan informasi
bisnis; Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk
transfer data lainnya; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara
bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Pemasaran dan periklanan pada jasa
keuangan dan asuransi; Penasihat bisnis dan layanan informasi; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian mata uang virtual
yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian
poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi;
Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual; Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; 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; analisa informasi bisnis; blockchain sebagai suatu layanan
(blockchain as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; informasi bisnis; informasi bisnis
dan layanan penelitian; informasi bisnis dan layanan penilaian; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi usaha untuk
tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; jasa informasi bisnis; jasa
informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa konsultasi bisnis dan informasi; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan
menyediakan situs web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan jasa,
tempat, menentukan status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan transaksi
bisnis; jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik
dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan
pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa
perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; kompilasi dan
analisis data bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; kompilasi
informasi bisnis; kompilasi informasi bisnis dalam database komputer yang dapat dicari dan ditemukan melalui jaringan
komputer global; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data komputer; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial;
konsultasi bisnis dan layanan informasi; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi komersial di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi
periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis sehubungan
dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data
komputer; layanan iklan untuk mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan informasi bisnis
terkomputerisasi; layanan informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke
database komputer; layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan
pemasaran perdagangan; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global; layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang terkait dengan pengaturan
pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; manajemen informasi bisnis; memberikan informasi bisnis dan
pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain
dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi
bisnis melalui Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui
situs web; memberikan informasi direktori bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi pemasaran bisnis;
memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para profesional keuangan; memberikan saran bisnis di
bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial; memberikan saran
dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency; mengadakan pameran untuk
keperluan perdagangan dan komersial; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; menghimpun basis data kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan
transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; menyediakan informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan
melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga
melalui situs web; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global; menyusun indeks
informasi menggunakan teknologi blockchain; pemberian informasi mengenai administrasi bisnis; pemberian informasi
mengenai manajemen bisnis dan ekonomi; penasihat bisnis dan layanan informasi; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain,
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termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis
data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer; penyebaran informasi bisnis barang dan jasa pihak lain
melalui jaringan komputer lokal dan global; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyediaan informasi bisnis;
penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer
global, internet atau komputer database; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi kontak bisnis
antara pembeli dan penjual instrumen keuangan dalam bentuk menghubungkan pembeli dan penjual aset keuangan;
penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan
komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi perdagangan komersial dari database online; penyediaan
informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi statistik bisnis; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi
dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar
online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan online; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi
bisnis dan komersial; pertanyaan/informasi bisnis; presentasi produk keuangan di media komunikasi, untuk keperluan ritel;
promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi layanan keuangan, atas nama pihak ketiga; saran dan
informasi bisnis; yang mempertemukan untuk kepentingan orang lain terkait akses jaringan telekomunikasi/ peralatan
telekomunikasi/ instalasi telekomunikasi serta alat dan perangkat telekomunikasi/ waktu akses jaringan telekomunikasi/
peralatan telekomunikasi/ instalasi telekomunikasi dan perangkat dan perangkat telekomunikasi/ layanan telekomunikasi/
akses telekomunikasi jaringan/ memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli layanan tersebut yang
tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan
pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:42:15
540   EtiketDID2021090028

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Agung Utara 15 Blok A.12 No.8 RT.001 RW.009 Kel. Sunter Agung, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

Robert Sofyan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYAM GORENG BOROBUDUR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko online di bidang makanan dan minuman===

===Ayam Goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:46:16
540   EtiketJID2021090029

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan K.H. Zainul Arifin No. 20 Krukut Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11140

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIPGas
Merek Kata dan Lukisan

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

Warna abu - abu
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===perancangan, pemeliharaan, pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:46:18
540   EtiketJID2021090030

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Indy Bintaro Office Park, Building B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor
VII, CBD Bintaro Jaya, Pondok Betung, Pondok Aren,Tangerang Selatan - Banten

PT Kinarya Bangun Sesama
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hany Wulandari S.H
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta 12940

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KINARYA Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KINARYA = Bagian dari nama pemohon – berasal dari Bahasa Jawa yang berarti “kerja”
591 Uraian Warna : Hijau dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan bisnis; layanan iklan, pemasaran dan promosi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:49:29
540   EtiketJID2021090031

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bali United Office Jl Panjang No. 29 RT. 8/RW. 1, Kedoya Selatan, Kec. Kebun
Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11510., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

PT PEDAGANG ASET KRIPTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Almania Rachmawati S.H.,
Villa Melati Mas, Blok E3 No.2, Jl. Flamboyan II, Serpong 15310

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COINVEST
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyedia informasi petunjuk online yang menampilkan hyperlink ke situs web lain; Jasa penyediaan akses ke data

jaringan online; Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan
elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing keuangan elektronik; Jasa transmisi data dan/atau informasi
terkait transaksi keuangan elektronik; 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; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk
komunikasi dengan cara elektronik, layanan untuk komunikasi dengan cara nirkabel, layanan komunikasi internat, layanan
telekomunikasi melalui jaringan komputer yang berkaitan dengan komunikasi informasi antara bank data, layanan papan
buletin elektronik [layanan telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan
komputer global, informasi tentang telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan
komputer, transmisi file digital, menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara onlin, streaming data, streaming
konten media digital di Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita, relating to electronic payments,
telecommunication services relating to wireless payments, providing online entertainment forums, communication services
between data banks menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global,
penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna
situs web ke halaman web lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik,
layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan
pembayaran nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi antara bank data; Layanan komputer,
yaitu, menciptakan komunitas online bagi pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik
daripara anggota komunitas, membentuk komunitas virtual, terlibat dalam jejaring sosial, dan saling bertukar dokumen;
Layanan konsultasi mengenai perencanaan, pengorganisasian, produksi, dan penyampaian pertemuan, acara, dan seminar
online serta distribusi materi online yang berhubungan dengan layanan konsultasi perencanaan, pengorganisasian, produksi,
dan penyampaian pertemuan, acara, dan seminar online; Layanan pendukung untuk pertemuan online dan acara online, yaitu,
pengembangan dan penyelenggaraan pertemuan dan acara secara online untuk pelanggan, dan pelayanan distribusi materi
secara online yang berhubungan dengan pertemuan dan penyelenggaraan acara secara online; Layanan penyiaran internet,
yaitu, penyiaran dan perekaman secara streaming dan langsung untuk materi audio dan video dari acara dan pertemuan bagi
para peserta jarak jauh, dan pendistribusian materi secara online yang berhubungan dengan layanan penyiaran dan
perekaman; Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal pada internet dan media lainnya; Layanan
telekomunikasi yang disediakan melalui platform internet dan portal; Layanan telekomunikasi, yaitu, jasa penyediaan
telekonferensi multimedia berbasis web, konferensi video, dan layanan pertemuan online yang memudahkan bagi pengguna
untuk melihat, berbagi, mengedit, dan mendiskusikan isi dokumen, data, dan gambar secara simultan
dan asynchronous (proses pengeksekusian kode yang tidak sesuai dengan urutan yang ada ) oleh para peserta melalui
browser web; Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan layanan kolaborasi online yang memudahkan pengguna  untuk
dapat mengakses dokumen, data, kalender, daftar tugas, buku alamat, dan forum diskusi yang sama secara berbarengan, dari
jarak jauh; Menyediakan link komunikasi online yang memindahkan para pengguna situs web ke permainan lain berhubungan
halaman web lokal dan global; Menyediakan ruang obrolan online di bidang kepentingan umum; Pengiriman informasi online;
Penyediaan akses ke database, forum dan ruang bicara online; Penyediaan akses ke layanan jejaring sosial online;
Penyediaan akses ke platform dan portal internet; Penyediaan akses pengguna untuk internet dan sistem online lainnya;
Penyediaan online forums; Penyediaan portal situs web Internet di bidang teknologi dan pengembangan piranti lunak yang
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memungkinkan pengguna untuk melacak dan mengelola inventaris peralatan dan perangkat lunak jaringan, memperoleh
informasi tentang rilis piranti lunak, menerima peringatan keamanan dan laporan gangguan piranti lunak, informasi perbaikan
dan alat pemecahan masalah yang bersifat online, piranti lunak diagnostik yang tidak dapat didownload yang disesuaikan
untuk pengguna jaringan komputer dan peralatan telekomunikasi.; Transmisi elektronik untuk pihak lain atas informasi
sekuritas dan keuangan melalui jasa penghubung komputer, yaitu, mengkomunikasikan dan routing informasi perdagangan
yang melibatkan jasa pesanan, memasukkan dan melaksanakan, untuk pihak lain melalui jaringan komputer global; Transmisi
file penagihan digital untuk konten online; Transmisi telekomunikasi untuk perdagangan mata uang; jasa fasilitas online dan
telekomunikasi untuk bertukar pesan, teks, foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file elektronik, informasi, dan
data; jasa komunikasi yang ditawarkan dalam sebuah perdagangan elektronik, gerbang pembayaran mobile (mobile payment
gateway) dan lingkungan dompet elektronik (e-wallet), termasuk jasa telepon Internet dan transfer data, video dan informasi
lainnya, melalui suatu jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya dan sistem serta jaringan komunikasi lainnya,
untuk orang yang menggunakan komputer pribadi, telepon, dan perangkat komunikasi lainnya; jasa penyediaan database
informasi online mengenai telekomunikasi dan Internet; jasa penyediaan forum dan ruang obrolan secara online; jasa
penyediaan forum komunitas online, ruang obrolan, dan ruang bagi pengguna untuk memposting, mencari, melihat, menonton,
berbagi, mengkritik, menilai, dan mengomentari, pesan, komentar, konten multimedia, video, cinema, film, foto, konten audio,
animasi, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; jasa penyediaan forum on-line untuk
pengiriman pesan di antara para pengguna komputer mengenai pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan presentasi
multimedia, rapat online, acara online, pelatihan online, penjualan online, dan pemasaran online; jasa penyediaan forum online
untuk berbagi teks, foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file elektronik, informasi, dan data; jasa penyediaan
forum online untuk pengiriman pesan dan data di antara para pengguna komputer; jasa telekomunikasi yang berhubungan
dengan perdagangan; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari konten dan data realitas virtual/maya; komunikasi
melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring; layanan komputer, yaitu, menyediakan basis
data dengan fitur berita dan informasi bisnis, pengarsipan perusahaan bisnis, dan laporan bisnis untuk penelitian hukum dan
kepatuhan menyediakan akses ke database komputer elektronik online dengan fitur informasi sekuritas melalui jaringan
komputer global; layanan pengiriman pesan online; layanan penyediaan forum online di bidang teknologi, telekomunikasi, dan
komunikasi; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal Internet; layanan telekomunikasi disediakan
melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; layanan telekomunikasi yang menyediakan akses ke informasi
tentang produk keuangan, informasi, layanan dan transaksi keuangan; menyediakan akses ke chatroom online; menyediakan
akses ke database elektronik dan online interaktif dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, bahan/materi
foto, video, audio, visual, dan audio visual di bidang kepentingan umum/yang diminati umum; menyediakan akses ke database
komputer dan database yang dapat dicari secara online di bidang jaringan/jejaring sosial, pengenalan sosial dan penyediaan
teman kencan (dating); menyediakan akses ke database online; menyediakan akses ke forum online; menyediakan akses ke
forum secara online, ruang percakapan, daftar server untuk mengirimkan pesan dan blog melalui jaringan nirkabel, internet,
kabel, satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal; menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan
platform transaksi di Internet; menyediakan akses ke komputer, elektronik, dan database online; menyediakan akses ke
konten multimedia secara online; menyediakan akses ke platform Internet seluler; menyediakan akses ke platform dan portal
di Internet; menyediakan akses ke platform di Internet; menyediakan akses ke platform di Internet, serta di Internet seluler;
menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan akses ke saluran obrolan online; menyediakan akses
online dan telekomunikasi untuk interaksi antar pengguna perangkat komunikasi seluler; menyediakan akses online ke data;
menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global dan situs online yang berisi informasi tentang berbagai topik;
menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan akses pengguna ke platform di internet yang berkaitan
dengan komunikasi seluler; menyediakan database komputer online di bidang jejaring sosial; menyediakan forum komunikasi
online, yaitu
transmisi topik-topik yang diminati secara
umum; menyediakan ruang obrolan online dan
papan buletin elektronik untuk transmisi pesan
di antara pengguna di bidang kepentingan
umum; menyediakan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan menyiarkan (stream) informasi, audio, video,
berita yang nyata/sebenarnya (real-time news), konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk
terlibat dalam jejaring sosia; menyediakan forum online; menyediakan forum online untuk komunikasi mengenai topik
kepentingan umum; menyediakan forum online untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan forum
online untuk pengiriman pesan di antara pengguna telepon genggam; menyediakan forum online untuk pengiriman pesan,
komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; menyediakan jasa komunikasi online; menyediakan layanan chatroom
online; menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya;
menyediakan link komunikasi online yang mentransfer/memindahkan perangkat/alat bergerak (mobile) dan pengguna internet
ke lokasi online lokal dan global lainnya; menyediakan papan buletin elektronik online untuk transmisi pesan di antara
pengguna komputer; menyediakan papan buletin elektronik secara online untuk transmisi dan pengiriman pesan antara
pengguna dalam bidang kepentingan umum; menyediakan papan buletin interaktif online [layanan telekomunikasi];
menyediakan penggunaan sementara dari aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial,
menciptakan komunitas virtual, dan transmisi konten digital; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) online dan papan
buletin elektronik untuk transmisi pesan antar pengguna komputer mengenai barang-barang umum dan barang-barang
konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi pembelian produk; menyediakan ruang obrolan online dan papan
buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin
elektronik untuk transmisi pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; menyediakan ruang obrolan online untuk
jejaring sosial; menyediakan ruang obrolan online untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan ruang
obrolan online untuk transmisi pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; menyediakan ruang obrolan
online, forum online, dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan game elektronik;
menyediakan transmisi elektronik dari data transaksi kartu kredit dan data pembayaran elektronik melalui jaringan komputer
global; pengiriman dokumen online melalui jaringan komputer global; penyedia akses ke website internet atau jaringan
komunikasi lainnya untuk tujuan layanan belanja realitas virtual; penyedia basis data komputer elektronik online yang
menyediakan pelanggan dengan informasi perdagangan mengenai sekuritas dan menyediakan lembaga dan investor individu
dengan jaringan otomatis untuk perdagangan sekuritas; penyedia forum online untuk transmisi pesan, komen dan konten
multimedia diantara para pengguna; penyediaan akses ke platform perdagangan elektronik (situs web) untuk perdagangan
elektronik; penyediaan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan mengalirkan informasi, audio, video, konten
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hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk terlibat dalam jejaring sosial; penyediaan papan buletin
elektronik online untuk transmisi pesan di antara pengguna komputer di bidang informasi produk konsumen; penyediaan ruang
obrolan online, layanan pesan instan, dan papan buletin elektronik; penyediaan streaming publikasi elektronik secara online
dari internet atau jaringan komputer atau database komputer; ruang obrolan virtual yang didirikan melalui pesan teks; transfer
data melalui layanan online; transfer informasi dan data melalui layanan online; transfer informasi dan data melalui layanan
online dan Internet; transfer informasi melalui layanan online; transmisi informasi online; transmisi konten ponsel melalui
jaringan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:51:11
540   EtiketDID2021090033

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Green Village Belimbing IV No.196, RT.001/RW.003,  Kel. Ngijo, Kec.
Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50228

DANU HERNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SWIMPRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; Software

aplikasi komunikasi melalui internet; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak
komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; perangkat lunak aplikasi komputer yang
dapat diunduh untuk tablet perangkat seluler; perangkat lunak dan program komputer; platform perangkat lunak komputer;
platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; produk perangkat lunak komputer; program dan perangkat lunak
komputer; program perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:51:46
540   EtiketJID2021090034

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Indy Bintaro Office Park, Building B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor
VII, CBD Bintaro Jaya, Pondok Betung, Pondok Aren,Tangerang Selatan - Banten

PT Kinarya Bangun Sesama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hany Wulandari S.H
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta 12940

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KINARYA Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KINARYA = Bagian dari nama pemohon – berasal dari Bahasa Jawa yang berarti “kerja”
591 Uraian Warna : Hijau dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===daur ulang limbah dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; daur ulang sampah dan sampah; pemilahan

sampah dan bahan daur ulang [transformasi]; pemurnian udara; pengolahan dan daur ulang limbah dan sampah; pengolahan
dan pemurnian air; perawatan bahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:51:51
540   EtiketDID2021090035

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha STR Pratama BlokB/27, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
Kiran P Hemandasani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: it glow
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Bersinar
591 Uraian Warna : Hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===astringen untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body

scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; gel
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan
yang tidak mengandung obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia
untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh
untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan
(beauty pack) yang dijual satu unit; perekat untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik
tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk
keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:52:02
540   EtiketD082021090036

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. CIWARU RT002 RW016 KEL. SOREANG, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
ROSYAD NURDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JOHN & JILL + LOGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sweater; jaket [pakaian]; kaos; pakaian; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:52:47
540   EtiketDID2021090037

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BUMI SARI PRAJA TIMUR 2/9 RT. 004 RW. 005 KELURAHAN LONTAR, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60216

DEDDY SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Danlight
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DAN BERSINAR
591 Uraian Warna : KUNING, PUTIH, BIRU, ORANGE, UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Cuci Piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 11:53:08
540   EtiketDID2021090038

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM TAMAN ASRI BLOK K1 NO.7 RT.006/012, GAGA, KEC. LARANGAN,
KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15154

NOVITA SUKMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPUR IBU SALMAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso goreng;
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Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Baso Tahu; Kaldu bakso; Pempek; Pempek Sambal; Tahu; Tahu Isi; Tahu goreng isi;
Tahu kering dengan ikan/ayam; Tahu pedas; 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 sapi; bakso sosis ayam; bakso sosis
sapi; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bakso urat;
makanan berbahan dasar tahu; makanan siap saji terutama terdiri dari tahu; somay; tahu goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 14:54:12
540   EtiketDID2021090155

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT NATURA PERISA AROMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEKAROMA & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adas manis bubuk; Daun salam kering (bumbu); Ekstrak rempah-rempah; Jinten bubuk; Kapulaga bubuk; Kunyit bubuk;

Kunyit kering; Kunyit putih bubuk (Bumbu); Kunyit*; Lada hitam bubuk (bumbu); Pala bubuk; adas manis; asam [bumbu]; biji
pala; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bumbu cabai; cabai kering [bumbu]; cengkeh
(bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; gula tebu; jinten (bumbu); kapulaga (bumbu); kayu manis [rempah-rempah]; kunyit untuk
makanan; pala; pala (bumbu); pasta asam jawa; perasa vanila untuk bahan makanan; perasa vanila untuk makanan atau
minuman; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:03:02
540   EtiketD222021090156

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MENTERI SUPENO UH 6/723, RT. 5/RW. 2, SOROSUTAN, UMBULHARJO,
KOTA YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

KHOTIMAH NURJAMIATUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NGELAK craft
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:05:22
540   EtiketDID2021090158

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd.
Bantian, Longgang District, Shenzhen,
P. R. China

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FALCON WING
Merek Kata

566 Arti Bahasa : FALCON WING : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; grafik yang dapat

diunduh untuk ponsel; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan suara; perangkat lunak screen
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saver komputer, direkam atau diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; program komputer,
direkam; tampilan layar; tampilan untuk ponsel; tampilan untuk ponsel pintar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:05:23
540   EtiketD062021090159

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Panglima Polim No 1 Segalamider Tanjung karang  Barat, Kota Bandar Lampung,
Lampung, 35152

Chelya  Ananda Poetri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kigaru.na
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah muda, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; celana pendek anak laki-laki

[pakaian]; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian untuk anak
laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:05:34
540   EtiketDID2021090160

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MGM Center, Jl. RS Fatmawati No. 100 F - G, Cilandak, Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430

PT METROPOLITAN GOLDEN MANAGEMENT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mayhorisondotkom
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, emas dan abu - abu
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan sumber tersedia pada jaringan komputer;

Peranti lunak untuk mencari dan mendapatkan informasi, situ web, dan sumber lain dari jaringan komputer; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:05:49
540   EtiketDID2021090161

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Raya Legundi -Sumo Estate Blok A39 Kec. Driorejo Kel. Kerikilan Kab. Gresik
Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61177

PT. Java Agri Sukses Makmur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAYANA + LOGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Krim rendah lemak; Lemak coklat; Lemak kelapa; Makanan dan

makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan yang terbuat dari minyak, lemak,
dan kacang yang telah diolah; Mentega almond; Mentega dari bawang putih; Mentega dari tanaman; Minyak argan; Minyak
canola; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Minyak jagung; Minyak kacang brazil; Minyak kemiri; Minyak kenari
(kacang); Minyak salad; Minyak tengkawang; Minyak yang dapat dimakan; Minyak zaitun extra virgin; Minyak-minyak yang
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dapat dimakan dan diminum; Produk Susu Rendah Lemak; Sawo Mentega; Suet (lemak pada pada sapi) untuk makanan;
Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam dengan kadar kalori rendah; Susu, keju, mentega dan produk susu lainnya, termasuk
susu yang terbuat dari kelapa, kedelai, kambing, domba, dan nasi; bahan makanan vegetarian terbuat dari minyak nabati dan
lemak yang bisa dimakan; bahan makanan, yaitu minyak yang menjadi bahan makanan untuk konsumsi manusia; bahan
pengganti margarin; bahan pengganti mentega; campuran yang mengandung lemak untuk irisan roti; daging vegetarian
terbuat dari minyak kedelai; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner; dicampur minyak sayur untuk makanan; fondue
(keju melted) berbahan dasar minyak; ghee (minyak samin); headcheese (keju tanpa lemak); jerky (daging tanpa lemak);
keripik kentang rendah lemak; krim mentega; krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat
dimakan); krim senyawa (compound cream) (krim yang terbuat dari krim susu dan minyak dan/atau lemak yang dapat
dimakan); lemak babi; lemak daging sapi; lemak dari proses hydroginasi sayuran (untuk makanan); lemak hewani untuk
makanan; lemak kelapa; lemak nabati untuk makanan; lemak paus untuk makanan; lemak sapi untuk makanan; lemak untuk
makanan; lemak yang bisa dimakan; margarin; mentega; mentega apel; mentega dengan bumbu; mentega kakao; mentega
kelapa; mentega madu; mentega putih; mentega susu; minyak (dari tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak (dari
tumbuhan) untuk makanan; minyak almond; minyak alpukat; minyak argan untuk keperluan kuliner; minyak argan untuk
memasak; minyak bayam; minyak beechnut; minyak bekatul untuk makanan; minyak berbumbu; minyak biji anggur untuk
keperluan kuliner; minyak biji anggur untuk makanan; minyak biji apel; minyak biji asam jawa; minyak biji camellia untuk
makanan; minyak biji delima; minyak biji gandum; minyak biji grapefruit; minyak biji kapas untuk keperluan kuliner; minyak biji
kesemek; minyak biji kurma; minyak biji labu; minyak biji labu untuk keperluan kuliner; minyak biji labu untuk makanan; minyak
biji perilla; minyak biji poppy; minyak biji quinoa; minyak biji rami untuk makanan; minyak biji semangka; minyak biji teh;
minyak biji tomat; minyak bunga matahari; minyak bunga matahari untuk keperluan kuliner; minyak bunga matahari untuk
makanan; minyak campuran untuk makanan; minyak canola; minyak canola untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk
makanan; minyak colza untuk keperluan kuliner; minyak colza untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan; minyak dan
lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak dedak padi; minyak dedak
padi untuk keperluan kuliner; minyak goreng; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk makanan; minyak
ikan paus untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk makanan; minyak ikan yang dapat dimakan untuk keperluan
kuliner; minyak infus untuk keperluan kuliner; minyak infus untuk memasak; minyak inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak
inti sawit untuk makanan; minyak jagung; minyak jagung untuk makanan; minyak jeruk nipis untuk keperluan kuliner; minyak
jeruk untuk keperluan kuliner; minyak kacang; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk
makanan; minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang kemiri; minyak kacang mete; minyak kacang mongongo;
minyak kacang pinus; minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak kacang untuk makanan; minyak kedelai [untuk
makanan]; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk
keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; minyak labu pahit; minyak laut yang bisa dimakan untuk keperluan kuliner;
minyak lavander untuk keperluan kuliner; minyak lemon untuk keperluan kuliner; minyak lobak; minyak macadamia; minyak
mentega; minyak mustard (untuk dimakan); minyak mustard (untuk konsumsi); minyak nabati; minyak nabati untuk bahan
makanan; minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak nabati yang berasal dari ikan [selain minyak ikan cod]; minyak pequi
(lada); minyak perilla untuk keperluan kuliner; minyak perilla untuk makanan; minyak pistachio; minyak poppyseed untuk
keperluan kuliner; minyak rapa untuk makanan; minyak rempah untuk keperluan kuliner; minyak sacha inchi; minyak safflower;
minyak sapote; minyak sawit untuk makanan; minyak sayur dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur
untuk makanan; minyak sayur yang bisa dimakan; minyak serai untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk
keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk makanan; minyak tulang untuk makanan; minyak untuk makanan; minyak
wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk
makanan; minyak zaitun murni; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan; olesan (spreads)
margarin dan lemak; olesan terbuat dari minyak nabati; saus minyak zaitun; sayuran yang diawetkan dalam minyak;
semprotan memasak berbahan dasar minyak; susu rendah lemak; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya;
topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan
penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar
kacang, dan minyak inti kelapa sawit; yogurt rendah lemak; yogurt tanpa lemak; zaitun diisi dengan keju feta dalam minyak
bunga matahari; zaitun diisi dengan pesto dalam minyak bunga matahari; zat lemak untuk pembuatan lemak dan minyak yang
bisa dimakan; zat lemak untuk pembuatan lemak yang bisa dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:07:47
540   EtiketD222021090162

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BRONTOKUSUMAN MG III/256 YK, RT. 18/RW. 6, BRONTOKUSUMAN,
MERGANGSAN, KOTA YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

RUSMINI MARTILAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TecGrandis
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:08:49
540   EtiketJID2021090163

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN JOHAR NO. 9 RT 005/RW 003, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10350

PT. DYANDRA PROMOSINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OOPS UNIVERSE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan akses ke data jaringan online; Jasa penyediaan akses ke data, dokumen, audio, video atau multimedia

lain yang tersimpan secara elektronik; Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa penyediaan akses ke peranti
lunak aplikasi yang digunakan pada telepon mobile dan perangkat mobile lain; Jasa penyediaan akses ke peranti lunak dan
basis data yang di-host dari jarak jauh melalui internet dan jaringan telekomunikasi lain; Jasa penyediaan akses online ke
platform perdagangan elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing keuangan elektronik; Jasa penyediaan
ruang obrolan online dan papan buletin atau pesan elektronik untuk pengiriman pesan antara pengguna di bidang kepentingan
umum dan untuk bermain permainan; Jasa penyediaan streaming video secara online; Jasa penyiaran audio, video, dan
konten multimedia melalui radio, komunikasi selular, komunikasi nirkabel, internet, komputer, perangkat mobile, jaringan
komunikasi elektronik, dan jaringan komputer; 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; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan untuk komunikasi dengan cara elektronik, layanan untuk komunikasi dengan cara nirkabel, layanan komunikasi
internat, layanan telekomunikasi melalui jaringan komputer yang berkaitan dengan komunikasi informasi antara bank data,
layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan koneksi telekomunikasi ke
jaringan komputer global, informasi tentang telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan dan gambar dengan
bantuan komputer, transmisi file digital, menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara onlin, streaming data,
streaming konten media digital di Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita, relating to electronic
payments, telecommunication services relating to wireless payments, providing online entertainment forums, communication
services between data banks menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global,
penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna
situs web ke halaman web lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik,
layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan
pembayaran nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi antara bank data; Layanan komunikasi
multimedia secara real-time yang berbasis web melalui situs web di Internet untuk melihat, mengelola, mengedit dan
menyimpan dokumen; Layanan konsultasi mengenai perencanaan, pengorganisasian, produksi, dan penyampaian pertemuan,
acara, dan seminar online serta distribusi materi online yang berhubungan dengan layanan konsultasi perencanaan,
pengorganisasian, produksi, dan penyampaian pertemuan, acara, dan seminar online; Layanan pendukung untuk pertemuan
online dan acara online, yaitu, pengembangan dan penyelenggaraan pertemuan dan acara secara online untuk pelanggan,
dan pelayanan distribusi materi secara online yang berhubungan dengan pertemuan dan penyelenggaraan acara secara
online; Layanan pengunduhan piranti lunak komputer untuk memudahkan pengguna dalam berpartisipasi di pertemuan dan
kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui penelusuran web; Layanan
penyiaran internet, yaitu, penyiaran dan perekaman secara streaming dan langsung untuk materi audio dan video dari acara
dan pertemuan bagi para peserta jarak jauh, dan pendistribusian materi secara online yang berhubungan dengan layanan
penyiaran dan perekaman; Layanan telekomunikasi, yaitu, jasa penyediaan telekonferensi multimedia berbasis web,
konferensi video, dan layanan pertemuan online yang memudahkan bagi pengguna untuk melihat, berbagi, mengedit, dan
mendiskusikan isi dokumen, data, dan gambar secara simultan dan asynchronous (proses pengeksekusian kode yang tidak
sesuai dengan urutan yang ada ) oleh para peserta melalui browser web; Layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi informasi,
data, dokumen, gambar dan aplikasi piranti lunak melalui Internet; Layanan transmisi data/audio/video/game dan konten
multimedia sesuai permintaan; Memberikan informasi, termasuk on-line, mengenai telekomunikasi; Menyediakan jasa
komunikasi online untuk transmisi pesan antar para pengguna komputer permainan video; Menyediakan link komunikasi
online yang memindahkan para pengguna situs web ke permainan lain berhubungan halaman web lokal dan global;
Menyediakan ruang bicara online dan forum diskusi interaktif untuk transmisi pesan antar partisipan dalam dan para pemain
dari permainan komputer dan video; Menyediakan ruang obrolan online di bidang kepentingan umum; Pengiriman dokumen
secara on-line melalui jaringan komputer global; Pengiriman informasi online; Penyediaan akses ke database, forum dan
ruang bicara online; Penyediaan akses ke layanan jejaring sosial online; Penyediaan akses pengguna untuk internet dan
sistem online lainnya; Penyediaan forum hiburan secara online; Penyediaan online forums; Penyediaan papan buletin
elektronik online dan forum untuk pengiriman pesan dan foto di antara pengguna komputer di bidang perjalanan; Penyediaan
portal situs web Internet di bidang teknologi dan pengembangan piranti lunak yang memungkinkan pengguna untuk melacak
dan mengelola inventaris peralatan dan perangkat lunak jaringan, memperoleh informasi tentang rilis piranti lunak, menerima
peringatan keamanan dan laporan gangguan piranti lunak, informasi perbaikan dan alat pemecahan masalah yang bersifat
online, piranti lunak diagnostik yang tidak dapat didownload yang disesuaikan untuk pengguna jaringan komputer dan
peralatan telekomunikasi.; Penyewaan waktu akses online ke database komputer; Transmisi elektronik
film/musik/video/permainan dan konten multimedia; Transmisi file penagihan digital untuk konten online; Transmisi informasi,
data, dan konten multimedia untuk kepentingan umum melalui jaringan internet dan komunikasi lainnya
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secara elektronik; jasa fasilitas online dan telekomunikasi untuk bertukar pesan, teks, foto, gambar, video, konten audio,
konten multimedia, file elektronik, informasi, dan data; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa
penyediaan database informasi online mengenai telekomunikasi dan Internet; jasa penyediaan forum dan ruang obrolan
secara online; jasa penyediaan forum komunitas online, ruang obrolan, dan ruang bagi pengguna untuk memposting, mencari,
melihat, menonton, berbagi, mengkritik, menilai, dan mengomentari, pesan, komentar, konten multimedia, video, cinema, film,
foto, konten audio, animasi, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; jasa penyediaan forum
on-line untuk pengiriman pesan di antara para pengguna komputer mengenai pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan
presentasi multimedia, rapat online, acara online, pelatihan online, penjualan online, dan pemasaran online; jasa penyediaan
forum online untuk berbagi teks, foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file elektronik, informasi, dan data; jasa
penyediaan forum online untuk pengiriman pesan dan data di antara para pengguna komputer; jasa penyediaan layanan
komunikasi multimedia real-time melalui situs web di Internet untuk penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak, rapat
online, konferensi telepon, dan konferensi video; kartu ucapan daring [transmisi]; kartu ucapan melalui berbagai fasilitas media
sosial online / daring; komunikasi melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring; layanan
berbagi foto peer-to-peer, yaitu
transmisi elektronik file foto digital antara
pengguna internet, video, dan file multimedia;
menyediakan akses ke komputer, database
elektronik dan online; layanan fasilitasi piranti lunak untuk komunikasi video dan suara antar pihak; layanan komputer, yaitu,
menyediakan basis data dengan fitur berita dan informasi bisnis, pengarsipan perusahaan bisnis, dan laporan bisnis untuk
penelitian hukum dan kepatuhan menyediakan akses ke database komputer elektronik online dengan fitur informasi sekuritas
melalui jaringan komputer global; layanan media seluler yang terdiri
dari transmisi elektronik informasi
multimedia dan konten hiburan,
yaitu, konten video dan audio,
gambar, ilustrasi grafis dan musik
melalui Internet, jaringan kabel dan
nirkabel untuk diunduh ke telepon
seluler.; layanan penyediaan forum online di bidang teknologi, telekomunikasi, dan komunikasi; menyediakan akses ke
database elektronik dan online interaktif dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, bahan/materi foto, video,
audio, visual, dan audio visual di bidang kepentingan umum/yang diminati umum; menyediakan akses ke forum secara online,
ruang percakapan, daftar server untuk mengirimkan pesan dan blog melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit dan
jaringan komputer global, regional dan lokal; menyediakan akses ke konten multimedia secara online; menyediakan akses
melalui jaringan data ke perangkat lunak untuk akses Internet; menyediakan akses online dan telekomunikasi untuk interaksi
antar pengguna perangkat komunikasi seluler; menyediakan database komputer online di bidang jejaring sosial; menyediakan
forum komunikasi online, yaitu
transmisi topik-topik yang diminati secara
umum; menyediakan ruang obrolan online dan
papan buletin elektronik untuk transmisi pesan
di antara pengguna di bidang kepentingan
umum; menyediakan forum online; menyediakan forum online untuk komunikasi mengenai topik kepentingan umum;
menyediakan forum online untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan forum online untuk
pengiriman pesan di antara pengguna telepon genggam; menyediakan forum online untuk pengiriman pesan, komentar, dan
konten multimedia di antara pengguna; menyediakan forum secara online dan daftar server untuk transmisi dan pengiriman
pesan berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan papan
buletin elektronik secara online untuk transmisi dan pengiriman pesan antara pengguna dalam bidang kepentingan umum;
menyediakan penggunaan sementara dari aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial,
menciptakan komunitas virtual, dan transmisi konten digital; menyediakan ruang obrolan online, forum online, dan papan
buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan game elektronik; pengiriman informasi
sehubungan dengan belanja secara online dan jasa retail umum; penyedia forum online untuk transmisi pesan, komen dan
konten multimedia diantara para pengguna; penyedia konten multimedia melalui internet; penyediaan forum komunitas online
bagi pengguna untuk berbagi dan mengalirkan informasi, audio, video, konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk
komunitas virtual, dan untuk terlibat dalam jejaring sosial; penyediaan layanan laporan online bagi pelanggan mengenai
kinerja, efektivitas, dan status telekonferensi berbasis web, konferensi video, dan rapat; penyediaan ruang obrolan online,
layanan pesan instan, dan papan buletin elektronik; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran
konten multimedia melalui Internet; penyiaran multimedia melalui Internet; penyiaran multimedia melalui Internet dan jaringan
komunikasi lainnya; siaran audio, video dan multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; streaming content
audio visual dan multimedia melalui internet dan jaringan telekomunikasi lainnya; transmisi dan mengirim konten audio visual
dan multimedia melalui internet; transmisi data, audio, video dan file multimedia; transmisi elektronik dari file konten streaming
audio dan video yang dapat diunduh melalui komputer dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi konten multimedia melalui
Internet; transmisi konten ponsel melalui jaringan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:09:22
540   EtiketDID2021090164

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Punai III Blok T 7 No. 18, RT 009 RW 008 Kel. Rengas, Kec. Ciputat Timur, Kota
Tangerang Selatan, Indonesia 15412
, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412

MARTINUS HARTANTO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ECLIPSE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Indikator gigitan (untuk memancing); Pengapung untuk memancing; Pengarah senar pancing (digunakan pada batang

pancing); Senar untuk memancing; alat peringatan (indikator gigitan) untuk digunakan pada alat pancing; alat untuk
memancing; aroma umpan untuk berburu atau memancing; aroma umpan untuk memancing; keranjang ikan; kotak peralatan
pancing [alat memancing]; penggulung pancing; senar untuk memancing; sendok umpan untuk memancing; sensor gigitan
[memancing]; tempat gulungan pancing; tongkat pancing; umpan untuk berburu atau memancing; umpan untuk
memancing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:09:41
540   EtiketDID2021090165

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PERINTIS RAYA NUSA INDAH RT. 005/002 KEL. NUSA INDAH KEC. BATI-
BATI  KAB. TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Kabupaten Tanah
Laut, Kalimantan Selatan

YOHANES YAKIN, SH.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMPIL
Merek Kata

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:10:16
540   EtiketDID2021090166

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Private Village Cluster Seminyak Blok c4 No. 7 RT. 001 RW. 006 Kel.
Bojongsoang Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40288

MUHAMMAD ZUL IRVAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RABBIT AND WHEELS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Hangat untuk wanita; Baju wanita; Baru (Rompi); Busana Muslim; Celana ketat tipis

untuk wanita; Celana panjang longgar batik; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek sepak bola
Amerika; Celana sepak bola Amerika; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Ikat kaos kaki elastis; Jaket anak-anak; Jaket bulu
atau wol; Jaket lari; Jaket parka; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat
dari bahan berlapis; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket;
Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos
polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos tanpa lengan; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung
kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan
jaket untuk dipakai saat musim hujan; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mukena; Pakaian bawahan, celana, celana
pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian jadi
untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu
pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); 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-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Peci; Penahan
kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki;
Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; Sarung; Sarung batik; Sarung
sutra (untuk sholat); Sarung tenun; Sol sepatu; Songkok (Peci); Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing
yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Tudung kepala wanita (pakaian); alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk
wanita; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan berkerudung; atasan untuk wanita; baeja [rompi tradisional Korea
untuk wanita]; bagian depan kemeja; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju
memancing; beanies; bodysuits untuk wanita; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi;
celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berkuda; celana bermuda; celana bersepeda; celana berupa kaos
kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana formal; celana golf; celana hujan; celana jas; celana kaki; celana kamuflase; celana
kapri; celana kargo; celana kasual; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana lebar kaki;
celana leging; celana mandi; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana
pakaian; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana
panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana
panjang untuk wanita; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki
[pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersepeda; celana pendek bib;
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celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek denim; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek
kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana
pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk
orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana pof; celana renang; celana salju; celana ski;
celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tempur;
celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk wanita; celana yoga;
chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); gamis; gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk wanita; hoodies; jaket; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket
bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan
penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket
katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian;
jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket
pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat
tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jas; jas [pakaian bisnis]; jas hujan; jas hujan motor; kain
pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos kaki
penghangat; kaos oblong; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki;
kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American
football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki celana panjang; kaus kaki wanita; kaus yang menyerap keringat
dengan penutup kepala; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher
terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja
kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban;
kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria;
kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kerudung [pakaian]; ketuk celana; kutang wanita; lacak jaket; lapisan jaket; magoja [Jaket
luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; manset; mantel untuk wanita; melawan celana pendek untuk seni bela diri
campuran atau bergulat; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian luar
untuk wanita; pakaian renang untuk wanita; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian
untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yang terdiri atas
celana panjang dan jaket; pengantin pengantin wanita; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); piyama untuk wanita;
pullover berkerudung; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola
Amerika; rok celana; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi
kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan
angin; sandal; sandal dan sepatu pantai; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat wanita; sandal
untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot
kulit domba; sepatu bot untuk wanita; sepatu kulit domba; sepatu kulit untuk wanita; sepatu pantofel wanita; sepatu pengantin
wanita; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan
anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang,
celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk wanita; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi
formal sampai formal untuk wanita dan pria; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies);
setelan pakaian formal wanita; sol sandal; stoking dan celana ketat tipis wanita; sweater katun; sweater leher kru; sweater
ringan; syal; syal dan jilbab; syal kasmir; syal sutra; tali celana; tali sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:11:55
540   EtiketD242021090167

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PURI CITRA ASRI BLOK A 14, SANDIK BATU LAYAR, Kabupaten Lombok Barat,
Nusa Tenggara Barat, 83355

AMITA ROSDIYATI, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'Zlicius
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Merah Marun, Merah Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Nastar Keju; kue, biskuit, kue kering; nasi kuning===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:12:07
540   EtiketD222021090168

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TEGAL TANDAN, TEGAL TANDAN, RT. 17/RW. 37, BANGUNTAPAN,
BANGUNTAPAN, BANTUL , Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta

FEFTININGRUM
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fey Ecoprint Joglo Sribit
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam
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; Gantungan kunci
dari kulit; Tas Kulit; dompet kulit; dompet kulit [tas]; tas dan dompet kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:13:28
540   EtiketDID2021090169

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VIKAMAS RAYA BLOK BB NO 8, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14460

HARWAN CHANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REPUBLIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===bingkai kacamata berlensa; kacamata; kacamata multifokal; kacamata pelindung; kasing untuk kacamata anak-anak;

kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kotak kacamata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:14:48
540   EtiketJID2021090170

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Banjir Kanal RT08/RW08 Kelurahan Mojo, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57117
Abubakar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHOBAT Shopping Hebat
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Teman Belanja Hebat
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa toko dan jasa toko eceran

secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online;
Layanan toko ritel online; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-
penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; belanja online; iklan secara
online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; layanan pemesanan online yang menampilkan
berbagai barang konsumsi; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan komprehensif
secara online; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:15:16
540   EtiketDID2021090171

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KSU KENCANA MAKMUR. Dsn. Sugihan, RT.05/RW.01 Desa Sugihan, Kec.
Solokuro, Kab. Lamongan, Jawa Timur 62265 , Kabupaten Lamongan, Jawa Timur,
62265

DRS. KASDARI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QUAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ORANGE, BIRU, ABU-ABU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:15:30
540   EtiketDID2021090172

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUTA BINTARO TAMPAK SIRING BLOK D.19 NO.03 RT.010/008, KELURAHAN
KUNCIRAN, KECAMATAN PINANG, KOTA TANGERANG., Kota Tangerang,
Banten, 15144

KHAIRIN NISA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAKALO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:16:07
540   EtiketD222021090173

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  GANDEKAN, RT. 6/RW. 11, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN YOGYAKARTA,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

R.A.N. PUTRI PRASETYASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AIWA@batukecil
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain ecoprint; kain shibori===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:16:16
540   EtiketDID2021090174

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT NATURA PERISA AROMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEKAROMA & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cabai segar; Produk-produk benih pertanian; bibit dan bahan tanaman; buah asam segar; jagung; jahe, segar; kentang

manis, segar; rempah-rempah Segar; tebu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:16:54
540   EtiketJID2021090175

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Bungur Besar Raya No 56 D, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Kurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Indra Tirta Kusuma S.E.
Jalan Pluit Karang Sari No.113, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GPR - GEPREK PERWAKILAN RAKYAT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Biru Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan
ringan; Layanan menjemput makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi
dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Restoran; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Tempat
penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); katering makanan dan
minuman; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran cepat saji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:17:36
540   EtiketJID2021090176

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt. French  Walk Tower LG-24 B, Rt. 011, Rw. 019, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec.
Kelapa Gading, Jakarta Utara., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Patricia Laura Tjandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ERANTHE + LOGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa-jasa ritel

yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan pemasaran yang
disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; MINI
MARKET; Toko boneka; Toko yang menjual pakaian; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa ritel supermarket dan toko
serba ada (departmental store); jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir,
jasa toko serba ada; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan ritel disediakan oleh supermarket;
layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:18:26
540   EtiketDID2021090177

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Lebak Indah Blok B/212, RT 001/RW 004, Kel. Terondol, Kecamatan Serang,
Kota Serang, Banten, 42119

RT Dini Masila Selfiani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KUMARAZA HANDMADE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KUMARAZA HANDMADE, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Kuning, Abu-Abu, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===dompet; tas *; tas rajutan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:21:50
540   EtiketDID2021090180

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Modern Industri XVI Blok AD Nomor 10, Kel. Sukatani, Kec. Cikande, Kab.
Serang, Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Banten

PT. WAN BANG INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HORSE + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Pink, Biru Muda, Kuning, dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Timbangan digital (Digital Balance); timbangan Dapur; timbangan berat badan; timbangan elektronik===
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===Timbangan digital (Digital Balance); timbangan Dapur; timbangan berat badan; timbangan elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:22:09
540   EtiketDID2021090181

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL SIKAMBING NO.38/36 , RT/RW: 000/000 , KEL. SEKIP , KEC. MEDAN
PETISAH, Kota Medan, Sumatera Utara

SEPTIAN YUDHA SALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'ZORA BEAUTE CARE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM - PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan;

Pelembab kulit sensitif; Serum Mata (kosmetik); Serum bulu mata; dasar bedak untuk kulit; esens perawatan kulit non-medis;
gel pelembab kulit [kosmetik]; gel-gel perawatan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kulit; krim kulit dalam
bentuk cair dan padat; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat
untuk menenangkan kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa
obat untuk perlindungan kulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker
kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit [kosmetik]; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; salep kulit
pelembab [kosmetik]; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan perawatan kulit;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; toner kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:22:55
540   EtiketJID2021090182

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT CAKRAWALA PRO MOTORINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOTORKLIK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bengkel kendaraan pencucian kendaraan; Instalasi, perbaikan atau perawatan peralatan keamanan kendaraan; Jasa

merakit rangkaian suku cadang Kendaraan; Jasa pelumasan, perawatan dan perbaikan kendaraan; Jasa pencucian
kendaraan; Jasa- jasa dibidang bengkel kendaraan; Jasa-jasa di bidang bengkel kendaraan; Layanan perbaikan dan
pemasangan terkait mobil, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku
cadang yang terkait; Pelumasan kendaraan; Perawatan anti karat kendaraan; Pusat layanan kendaraan untuk pengisian
bahan bakar dan perawatan kendaraan; bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); ganti oli kendaraan bermotor; jasa
bengkel kendaraan bermotor; jasa pengerjaan perlindungan cat kendaraan; konsultasi yang berkaitan dengan perbaikan
kendaraan; layanan garasi untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; layanan informasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan perbaikan kendaraan; layanan pelapis dasar kendaraan; layanan penggantian oli untuk kendaraan; layanan
pengisian bahan bakar gas alam untuk kendaraan bermotor; layanan pengisian bahan bakar kendaraan; layanan pengisian
baterai untuk kendaraan bermotor; layanan perbaikan dan pemeliharaan diagnostik untuk kendaraan bermotor; layanan
perbaikan kendaraan darurat; layanan perbaikan kendaraan pinggir jalan darurat; layanan perbaikan kerusakan kendaraan;
memberikan informasi terkait perbaikan kendaraan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau
pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan kendaraan darat;
mencuci dan membersihkan kendaraan; mencuci kendaraan; pelapis kursi kendaraan; pelumasan kendaraan dengan
lemak/gemuk; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem hidrolik untuk kendaraan; pemasangan, pemeliharaan, dan
perbaikan bagian dan badan sasis untuk kendaraan; pembersihan kendaraan; pemeliharaan dan perbaikan kendaraan
bermotor; pemeliharaan kendaraan; pemolesan kendaraan; pengecatan kendaraan; pengecatan kendaraan bermotor;
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pengisian bahan bakar kendaraan; pengisian bahan bakar, cuci, pembersihan, perawatan dan perbaikan kendaraan;
pengisian baterai kendaraan; perawatan anti karat untuk kendaraan; perawatan, servis dan perbaikan kendaraan; perbaikan
atau perawatan kendaraan bermotor roda dua dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan dan
pemeliharaan ban kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dan
bagiannya; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dan bagiannya serta mesin untuk kendaraan bermotor dan
bagiannya; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dan mesinnya; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan listrik;
perbaikan dan pemeliharaan sistem pendingin kendaraan bermotor; perbaikan kendaraan; perbaikan kendaraan darat;
perbaikan mesin kendaraan, perawatan mesin dan perawatan mesin prediktif, dan layanan perbaikan troubleshooting;
perbaikan, pemeliharaan, servis, pembongkaran, pembangunan kembali dan pembersihan mesin kendaraan dan bagian-
bagiannya; perbaikan, pemeliharaan, servis, pembongkaran, pembangunan kembali, pembersihan dan pernis kendaraan dan
bagian-bagiannya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:23:53
540   EtiketD222021090183

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  KAV.FISIPOL UGM A-1, REJODANI I, REJODANI I, RT. 1/RW. 1, SARIHARJO,
NGAGLIK, SLEMAN , Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

SRI SOEWARNIATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Uger Mungguh
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau,
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:25:31
540   EtiketDID2021090185

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Modern Industri XVI Blok AD Nomor 10, Kel. Sukatani, Kec. Cikande, Kab.
Serang, Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Banten

PT. WAN BANG INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HORSE + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Pink, Biru Muda, Kuning, dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Oven dapur listrik; Oven, selain untuk penggunaan laboratorium; Tudung ventilasi untuk oven; Tungku masak [oven];

fitting oven terbuat dari fireclay; gas memasak oven; gas memasak oven untuk keperluan rumah tangga; kap ventilasi untuk
oven; kerangka struktural untuk oven; oven gas; oven gigi; oven konveksi; oven listrik; oven memanggang; oven memasak;
oven memasak komersial; oven memasak listrik; oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven microwave; oven
microwave [aparat memasak]; oven microwave untuk keperluan industri; oven pemanggang roti listrik; oven pemanggang
untuk keperluan rumah tangga; oven pizza; oven roti; oven uap listrik dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah
tangga; oven uap listrik dengan panas yang tinggi yang memiliki fungsi oven microwave untuk keperluan rumah tangga; oven
uap listrik untuk memanggang dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; oven udara panas; oven, termasuk
portabel; penyala gas untuk oven; 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;
spit pemanggang untuk oven===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:27:07
540   EtiketD222021090186

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JABUNG, RT. 001/RW.  038 PANDOWOHARJO SLEMAN SLEMAN YOGYAKARTA
, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

RR. ARYATI DWINTASARI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GORA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Bakar; ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:30:01
540   EtiketDID2021090187

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sapta Taruna Km. 10 RT.005/RW.004, Kota Sorong, Papua Barat, 98419
Tonny Chandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MULTIHYDROTANK
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===tangki air dari plastik untuk keperluan pertanian; tangki air dari plastik untuk keperluan rumah tangga; tangki air industri,

bukan dari logam atau dari batu; tangki air plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:31:18
540   EtiketD222021090188

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  KRAMEN  VI, RT. 4/RW. 12, SIDOAGUNG, GODEAN, SLEMAN YOGYAKARTA
, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

MARSITI ANDAYANI EKOWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JINGGA AIYANA
Merek Kata dan Lukisan

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:32:22
540   EtiketDID2021090189

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kavling El-Nusa No. 121, RT 005/010, Parung Serab, Ciledug, Kota Tangerang,
Banten, 15153

Agung Rahmat Adi Yuwono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: KAFHAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KAFHAYA = Hanya Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : Biru Dongker
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerudung kepala; Pakaian Pria; Pakaian anak-anak; Pakaian bayi; baju; celana; pakaian; pakaian wanita; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:32:46
540   EtiketJID2021090190

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kavling DKI Blok 10-B No. 10, RT.008/RW.010, Kelurahan Meruya Utara,
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

OCTAVIANA SYLVIA CAROLINE, SRI HASANAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOOP INDONESIA + 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 : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan secara online; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan

dengan manajemen bisnis; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik
rantai pasok untuk orang lain; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan
besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa stand penjualan makanan
dan minuman; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko
eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi).; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online;
Layanan ritel toko serba ada online; MINI MARKET; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis;
Toko serba ada; bantuan pemasaran; belanja online; blockchain sebagai suatu layanan (blockchain as a service), yaitu, saran
dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa logistik (-untuk
manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan
penjualan; jasa pemasaran; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa periklanan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; layanan administrasi dan manajemen personalia dan
sumber daya manusia; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan konsultasi di bidang
pemasaran; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan periklanan dan manajemen
penjualan; layanan waralaba dan ritel; manajemen penjualan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan
skema insentif; penelitian pemasaran; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; perdagangan
online; perencanaan strategi pemasaran; supplier; toko grosir; toko online; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:35:29
540   EtiketJ222021090192

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SANGGRAHAN NO. 128 C, SANGGRAHAN, RT. 5/RW. 9, CONDONGCATUR,
DEPOK, SLEMAN , Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

NURTITIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rizhatho
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Orange, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:35:50
540   EtiketDID2021090193

730 Nama Pemohon : STEFANNY dan REGINA VANIA
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Alamat Pemohon : Citra Garden 3 Blok C1 No.8B, RT.010/RW.013, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EGALEID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Salem
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju renang; Celana jeans; Celana renang; Pakaian olahraga; Pakaian wanita; Rok Jeans; Sweater; T-shirt; blus; celana

panjang; celana pendek; jaket; jas; kaos singlet; kemeja; pakaian jadi; pakaian pria; pakaian untuk senam; piyama===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:36:05
540   EtiketJID2021090194

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Blok U.7.S No. 44, Rt. 012, Rw. 008, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Johny

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSO RR + LOGO
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 : ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan

Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa kios makanan dan minuman dalam
bentuk toko ritel; Jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa stand penjualan makanan dan minuman;
Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi,
teh dan coklat; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko oleh-oleh; administrasi franchise (waralaba); jasa
distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa-jasa
toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel
untuk makanan dan minuman; layanan toko grosir menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan waralaba dan ritel; penyediaan
tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman
makanan; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:38:26
540   EtiketDID2021090196

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Taman Mutiara Indah 2 Blok A11 No.5, RT 004/RW 006, Kel. Terondol,
Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, 42119

Herti Septiarosa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIESA HANDMADE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : TIESA HANDMADE, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Putih, Hijau Tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:44:23
540   EtiketDID2021090198

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kampung Sukamanah, RT 004, RW 006, Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh,
CV Viori Barokat Alakhirat
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Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40383
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIORI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain gurita bayi; Kaos kaki bayi; Pakaian bawahan bayi; Pakaian tidur untuk bayi; 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); Sarung tangan bayi; alas kaki bayi; atasan
bayi; baju bayi; baju tidur empuk untuk bayi; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita;
bodysuits bayi; bootee (sepatu bayi wol); booties bayi; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana
dalam untuk bayi; celana panjang untuk bayi; celana pendek bayi; gaun bayi; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita;
kain tadah liur bayi; kaos oblong bayi; kaus kaki untuk bayi; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam untuk
bayi; pakaian luar untuk bayi; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; piyama bayi; sandal
bayi; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu untuk bayi; sweater bayi; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-
anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:49:20
540   EtiketJID2021090199

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT NATURA PERISA AROMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEKAROMA & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===campuran minyak atsiri untuk penggunaan aromaterapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:49:36
540   EtiketJID2021090200

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citra Garden 3 Blok C1 No.8B, RT.010/RW.013, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

STEFANNY dan REGINA VANIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EGALEID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Salem
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; pemrosesan

pesanan pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; promosi secara daring (online); toko online===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:54:22
540   EtiketDID2021090201

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KARYA DAMAI RT.003/002, KELURAHAN BUARAN INDAH, KECAMATAN
TANGERANG, KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15119

WIWI ELWIDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KARYA WAHYU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tahu; tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:57:36
540   EtiketJID2021090203

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Blok U.7.S No. 44, Rt. 012, Rw. 008, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Johny

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSO RR + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan

bar cemilan; Kafe-kafe; Kedai barbekyu; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai yang
menyediakan teh bubble; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;
Restoran Masakan Korea; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food
Truck); jasa katering; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan katering untuk menyediakan masakan
Jepang; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa
pulang; layanan reservasi restoran; layanan restoran ramen; layanan restoran sushi; layanan untuk menyediakan makanan
dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman; persiapan
makanan Jepang untuk konsumsi segera; restoran masakan khas jepang; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 15:59:58
540   EtiketJID2021090205

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 2203, Building 2, Xunmei Science and Technology Square, No 8 Keyuan
Road, Yuehai Street Science and Technology Park, Nanshan District, Shenzhen City

Shenzhen Ulike Smart Electronics 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 :

: Ulike
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan televisi; jasa pengadaan

untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa periklanan; jasa saran untuk manajemen bisnis; konsultasi
manajemen bisnis; layanan agen ekspor-impor; layanan agen informasi komersial; layanan grosir untuk sediaan farmasi,
kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi
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dan persediaan medis; manajemen file terkomputerisasi; memperbarui dan memelihara data dalam database komputer;
optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; pengoptimalan lalu
lintas situs web; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; presentasi barang di media komunikasi,
untuk keperluan ritel; promosi penjualan untuk pihak lain; studi pasar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:00:26
540   EtiketDID2021090206

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pahlawan No 132 RT 001 RW 007 Kelurahan Empang, Kota Bogor, Jawa
Barat, 16132

Ira Agusaputra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MY CASSA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MY CASSA Berarti Singkong Saya
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:02:17
540   EtiketDID2021090207

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 404-410, 71, Yeouinaru-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul
Asia Master Trade 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 :

: MadeforMebyMe
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===dandan; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; krim pemutih kulit; masker kecantikan; pewarna rambut;

sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan tabir surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:03:08
540   EtiketDID2021090208

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO. 9, JALAN PJU 1A/8, TAMAN PERINDUSTRIAN JAYA, PETALING JAYA,
SELANGOR, MALAYSIA

THE INSIDE SCOOP SDN. BHD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INSIDE SCOOP + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : HITAM & PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es (air yang dibekukan); Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue; Muffins; Roti, kue pastry dan gula-gula; Sediaan aromatik

untuk es krim; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengikat untuk es krim; biskuit-biskuit; bubuk untuk
membuat es krim; campuran es krim; cokelat; custard [makanan penutup panggang]; dessert mousses [gula-gula]; dessert
soufflés (hidangan); donat; es krim; es krim buah; es krim gateaux; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan es
lainnya yang dapat dimakan; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; kue bulan; kue pastry; kue tart; kukis (kue kering);
makanan penutup gelatin rasa dan manis; pai; permen yogurt beku; puding penutup; sandwich es krim; saus untuk es krim;
sirup untuk topping; wafel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:04:54
540   EtiketDID2021090209

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taruna Jaya gg. Beronang no: 43 RT 04/013 Kel Cibubur, Kec Ciracas, Jakarta
Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Stevy Yance Marlin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Skinfuzé dan logo
Merek Kata dan Lukisan

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

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Balsem kecantikan; Losion dan serum; Masker kecantikan untuk tangan; Produk kecantikan dan
perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan
kecantikan; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; air mawar [sulingan
herbal]; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; lilin untuk keperluan kecantikan; lotion
kecantikan; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda,
krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning
matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit
wajah (facial packs); minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk perawatan tubuh dan
perawatan  kecantikan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit,
kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
mata; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah
tidak mengandung obat; serum yang mengandung ekstrak batu permata; susu kecantikan; transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:05:44
540   EtiketD152021090210

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan R.A. Kartini No. 2, Kel/Desa Juppandang, Kec. Enrekang, Kabupaten
Enrekang, Sulawesi Selatan, 90712

M Yusrian Taufan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANDHARA HOUSE + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk minuman; Minuman rasa buah; bubuk untuk minuman boba; es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi

(minuman non-beralkohol); jus buah; minuman cincau; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol
yang aroma teh; smoothie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:07:09
540   EtiketDID2021090211

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sukamaju RT 03 RW 05, Kel. Cipadung Kulon, Kec. Panyileukan, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40614

PT Hade Bogatama Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HADE BOGATAMA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HADE BOGATAMA = merupakan bagian dari nama perusahaan pemohon
591 Uraian Warna : Biru dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baso Tahu; Batagor Goreng; Batagor Kuah; Cabe rawit kering; Tahu; Tahu Bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso

ikan; bakso sapi; batagor; cabai rawit olahan; somay===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:07:56
540   EtiketDID2021090212

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 404-410, 71, Yeouinaru-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul
Asia Master Trade 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 :

: ay&me
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===dandan; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; krim pemutih kulit; masker kecantikan; pewarna rambut;

sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan tabir surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:10:04
540   EtiketJID2021090213

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Krendang Tengah 1/64 A Rt. 015 - Rw. 003, Kel. Krendang, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11260

Willy Hanjaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Widie Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===TOKO SERBA ADA; toko grosir; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:11:18
540   EtiketDID2021090214
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 18 F., No. 106, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City, 22102
SUNBERNO COMPANY

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 :

: SUN BERNO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Sediaan kacang; Tahu; buah-buahan, kaleng; daging; jeli untuk makanan; lemak yang bisa dimakan;

makanan ringan berbahan dasar buah; sayuran, dimasak; telur*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:11:45
540   EtiketDID2021090215

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 18 F., No. 106, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City, 22102
SUNBERNO COMPANY

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 :

: SUN BERNO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Mie; Sediaan sereal; bumbu; es yang dapat dimakan; gula; kopi;

makanan ringan berbahan dasar beras; roti*; teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:12:25
540   EtiketDID2021090216

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dharmahusada Indah Utara 4/20, RT 002, RW 008, Kelurahan Mulyorejo,
Kecamatan Mulyorejo, Surabaya., Kota Surabaya, Jawa Timur, 60115

MULYADI TJIPTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AH-MIONG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat Muda;Merah Bata
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman kopi; minuman teh; misoa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:12:31
540   EtiketJID2021090217

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO. 9, JALAN PJU 1A/8, TAMAN PERINDUSTRIAN JAYA, PETALING JAYA,
SELANGOR, MALAYSIA

THE INSIDE SCOOP SDN. BHD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : INSIDE SCOOP + LOGO
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM & PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; dekorasi kue; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa

restoran; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan
restoran swalayan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; menyajikan makanan
dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan
antar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:12:56
540   EtiketDID2021090218

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Singa Tengah II, Singa Mas Regency A6, RT: 008 / RW: 006, Kelurahan
Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah

SURYANI BANYUNINGSIH WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Eka Windhiarto S.H., SpN., M.H.,
Jalan Medoho Permai No. 5, RT. 001 / RW. 004  Kelurahan Sambirejo

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GO - LINENS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Handuk; Handuk Bayi; Handuk Turki; Handuk dari tekstil digunakan untuk pembersihan; Handuk latihan tekstil; Handuk

terbuat dari bahan tekstil; Handuk untuk hewan peliharaan; Kain tenun untuk digunakan sebagai bagian atas alas kaki; Kain
tenunan selain dari tali hiasan untuk pinggiran keset tatami; Sarung bantal sofa; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran
(sprei sarung bantal, selimut); Serbet; alas tidur (seprei); handuk; handuk  mandi; handuk anak-anak; handuk berkerudung;
handuk berkerudung untuk anak-anak; handuk berkerudung untuk bayi; handuk bukan tenunan; handuk dapur dari tekstil;
handuk dari tekstil; handuk dari tekstil untuk digunakan di salon tata rambut; handuk dari tekstil yang menampilkan logo tim
sepak bola Amerika; handuk golf; handuk isolasi dingin untuk olahraga; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk katun;
handuk mandi; handuk mandi besar; handuk microfiber; handuk microfiber penyerap kelembaban; handuk microfiber penyerap
kelembaban untuk digunakan mandi; handuk muka dari kapas; handuk muka dari tekstil; handuk pantai; handuk penutup
handuk; handuk tangan dari kapas; handuk tangan dari tekstil; handuk teh; handuk tekstil untuk digunakan di toko tukang
cukur; handuk terry; handuk terry untuk wajah; handuk untuk digunakan di salon dan toko tukang cukur; handuk untuk pencuci
piring; handuk wafel; handuk, khususnya linen mandi; handuk-handuk dari tekstil; kain kaca [handuk]; kain pelapis untuk alas
kaki; kain untuk alas kaki; kantong tidur yang dilengkapi dengan bantal; sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung bantal
bayi; sarung guling; seprei; seprei-seprei (kain); serbet dari tekstil; serbet kain; serbet meja dari tekstil; tenugui [handuk katun
Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:13:31
540   EtiketJID2021090219

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sukamaju RT 03 RW 05, Kel. Cipadung Kulon, Kec. Panyileukan, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40614

PT Hade Bogatama Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HADE BOGATAMA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HADE BOGATAMA = merupakan bagian dari nama perusahaan pemohon
591 Uraian Warna : Biru dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa perdagangan besar (Distributor); agen penjualan barang baik eceran

maupun grosir; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan;
layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:13:58
540   EtiketJID2021090220

730 Nama Pemohon : Kirana Aisyah Larasati
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Alamat Pemohon : Perum Bukit Cemara Tidar E2-5, Kota Malang, Jawa Timur, 65149
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ngelab Kampus
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tulisan Ngelab dibaca Ngeleb dalam notasi Indonesia, dan Kampus dibaca sebagaimana mestinya
591 Uraian Warna : Biru dongker dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan platform internet untuk transaksi komersial dilakukan  secara elektronik melalui internet (e-commerce);

riset dan konsultasi di bidang intelektual dan keamanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:14:00
540   EtiketDID2021090221

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cendana Golf Raya No.25 BGM PIK, RT : 006, RW : 005, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Satyawati Susanto

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 :

: Lynnwood Flowers & Gifts + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Caramel, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau

pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Biskuit coklat; Brownies Coklat; Campuran beras
coklat dan hitam; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat
dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Donat berlubang; Ekstrak coklat; Es coklat durian; Hasil
produksi coklat; Kakao; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi seduh; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue
kering (pastri); Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman
coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh;
Minuman kakao; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal
moringa rasa coklat (moringa chocolate); Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan
kakao; Produk-produk kakao ; Roti Srikaya Panggang; Roti kering; Roti kopi; 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; Saus celup berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan
susu berbentuk serbuk; Teh Tarik; Teh latte; Teh lemon; Trufel coklat; adonan puff pastry (roti); bihun coklat; biji kopi
panggang; biskuit; bubuk coklat; bubuk teh instan; campuran donat instan; campuran untuk membuat teh; campuran untuk
membuat teh chai; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat
instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat;
donat; es kopi; es krim; es krim dan produk es krim; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari
susu; kopi; kopi dan coklat; kopi instan; kopi rempah; krim-krim coklat; kue basah; kue coklat; kue pastry; kue tart; kue yogurt
beku; kukis coklat dari tepung keto; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan
ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar kakao;
makaroni; makaroni [kue kering]; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba,
jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman
berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah
buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao;
minuman kopi; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman teh; minuman teh boba; minuman yang terbuat dari susu,
bubuk coklat dan es batu; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; pemanis-pemanis coklat; permen
coklat; picarones [donat]; puding roti; puff pastry (roti); roti gandum; roti gulung; roti kismis; roti*; saus coklat; sediaan minuman
kakao; shortbread tart shells (kue); souffle coklat; teh; teh bubuk; teh chai; teh hijau; teh hijau nanah mint; teh instan; teh
oolong [teh Cina]; teh peppermint; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; tepung roti coklat;
topping coklat; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian
gula)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:17:22
540   EtiketDID2021090222

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bldg  C,  Tangwei  High-Tech  Park,  Fuyong  Str,  Baoan  Dist, Shenzhen,
SHENZHEN FIRST UNION TECHNOLOGY CO., LTD.
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Guangdong
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: beco logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memanaskan tembakau untuk tujuan penghirupan; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik;

Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; cartomizer untuk rokok elektronik; pengganti tembakau untuk
keperluan inhalasi; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan
sebagai alternatif rokok tradisional; tempat rokok elektronik; vaporiser oral untuk perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:17:56
540   EtiketDID2021090223

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Komodor Halim Perdanakusumah, kec Makassar, Kota Administrasi Jakarta
Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13610

R Surya Nuswantoro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Coresys
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Courier respose express system = Sistem Ekspres  Respons Kurir
591 Uraian Warna : warna ungu pada gambar "panah" dan warna orange pada gambar "lingkaran" dan kata "SAP", huruf "C" dengan warna putih,

serta warna hitam pada kalimat "oreysys dan courier respose express system"
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem untuk komunikasi nirkabel antar perangkat, yaitu, untuk,

penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Perangkat lunak
aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak komunikasi; Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak untuk
merekomendasikan barang-barang/jasa-jasa dan pesanan belanjaan (purchase orders) berdasarkan kecerdasan buatan;
Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk interkoneksi, pengintegrasian, pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan
pengoperasian sistem telefoni dan video conferencing; Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan, konfigurasi,
pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan,
pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai sistem operasi,
piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual; Software aplikasi
komunikasi melalui internet; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan dari
jarak jauh; perangkat dan peralatan pengendalian jarak jauh dan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk
mengeandalikan dan memantau perangkat elektronik konsumen, penerangan, peralatan, alat pengatur panas, sistem
pengatur udara dan pemanasan, alarm dan keamanan rumah serta sistem pengawasan, dan pendeteksi asap dan karbon
monoksida, kunci dan selot pintu dan jendela, serta sistem otomasi rumah; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi;
perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak pelacakan gps; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak
smartphone; 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 sistem navigasi GPS; program sistem
operasi jaringan untuk ponsel; sistem alamat publik; sistem navigasi berbantuan satelit; sistem navigasi satelit; sistem operasi
komputer; sistem pengendali akses===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:20:17
540   EtiketDID2021090224

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America
Pfizer Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAXLOVID
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:20:23
540   EtiketDID2021090225

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 902-2, Building 2, Chuangye Building, 1333 Wanchang Middle Road,
Chengdong Street, Wenling City, Taizhou City, Zhejiang Province

Zhejiang Arctic Leopard Electric Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARCTIC LEOPARD logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sepeda listrik; giring [kendaraan]; helikopter; hydroplanes; kendaraan air; kendaraan elektrik; kendaraan udara; mobil

salju; moped; motor skuter; papan self-balancing; peredam kejut suspensi untuk kendaraan; pesawat amfibi; pesawat terbang;
sepeda beroda tiga; sepeda motor; unicycles listrik self-balancing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:22:30
540   EtiketDID2021090226

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 334, T.B. Jayah Mawatha, Colombo 10
AKBAR BROTHERS (PRIVATE) LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Andrati Sukmaningsih S.H.
Jl. Legenda Wisata Blok E2 / 06, Zona Napoleon Cibubur, Bogor 16965

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DO GHAZAL TEA logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Bumbu; Kue-kue; biskuit; bubuk ragi; coklat; es; garam; gula; kembang gula; kopi; madu; ragi; roti*; saus mustard;

teh; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:23:11
540   EtiketDID2021090227

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Purwodadi, RT.009, RW.000, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara,
Kota Samarinda., Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75118

JUMRIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAPACCING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam;Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk perawatan rambut; Pembersih Wajah [Cleanser]; Sabun Mandi; Sabun untuk muka; Sediaan kosmetik

untuk kulit wajah; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; krim
wajah [kosmetik]; lipstik; parfum; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:24:45
540   EtiketJID2021090228
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Terate 4 no 18AB, RT: 002, RW: 03, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11250

Arvian Chandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Metaverse
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode

komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar
pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-
saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko 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 toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; PASAR SWALAYAN; Toko yang menjual kaca,
kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa
kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper,
kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan,
perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat
pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik,
karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:24:54
540   EtiketDID2021090229

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KELAPA GADING SQUARE, RUKO ITALIAN WALK BLOK C 19, KEL. KELAPA
GADING BARAT KEC. KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

PT. TEKNOLOGI INSTPOWER INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: instpower
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM. HIJAU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anti gores; Casing (wadah) dari kulit untuk komputer tablet; Drive memori flash USB (universal serial bus); OTG (Alat

untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Pemutar dan perekam DVD; Power bank portabel; Profesional
speaker sistem; Speaker aktif dan pasif; USB flash drive kosong; adaptor daya; adaptor listrik; base chargers untuk perangkat
elektronik seluler; casing dan cover untuk smartphone; casing telepon seluler; earphone; flashdisk; handset telekomunikasi
seluler; handsfree; headphone; kabel charger; kabel data; pengubah gender [adaptor kabel]; pengubah gender dalam sifat
adaptor listrik; penutup casing silikon untuk telepon seluler; perangkat universal serial bus [USB]; power bank [baterai yang
bisa diisi ulang); speaker nirkabel; tutup pelindung dan casing untuk computer tablet dan perangkat mobile===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:26:03
540   EtiketJID2021090230

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Blok U.7.S No. 44, Rt. 012, Rw. 008, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Johny

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAUNG RR + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, kuning, putih, hijau, cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan
Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa kios makanan dan minuman dalam
bentuk toko ritel; Jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa stand penjualan makanan dan minuman;
Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi,
teh dan coklat; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko oleh-oleh; administrasi franchise (waralaba); jasa
distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa-jasa
toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel
untuk makanan dan minuman; layanan toko grosir menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan waralaba dan ritel; penyediaan
tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman
makanan; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:27:46
540   EtiketDID2021090232

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Duta Harapan Indah Blok P No. 8, Rt. 007/Rw. 002, Kel. Kapuk Muara, Kec.
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

Bendy Cemerlang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YOUNGPRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet; Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet untuk uang logam; Dompet wanita (terbuat dari kulit); Kantong; Kulit

sintetis; Sarung; Tas Kulit; Tas anak; Tas bayi; Tas dokumen; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas
olahraga; Tas pinggang; Tas punggung; Tas selempang; Tas untuk pria dan wanita; Tas-tas; Tempat kartu kredit; bulu;
dompet kartu; dompet kartu nama; dompet kulit; dompet kunci; dompet saku; gantungan kunci; koper; koper dan tas jinjing;
koper kecil; payung; sabuk kulit; tas *; tas belanja; tas berpergian; tas hiking; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas kunci; tas
make-up; tas peralatan; tas perjalanan; tas pinggul; tas plastik; tas pundak; tas rajut; tas sekolah; tas tangan; tas tangan pria;
tas tangan untuk wanita; tas wanita; tas-tas kantor; tempat kartu nama===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:28:36
540   EtiketJID2021090233

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Singa Tengah II, Singa Mas Regency A6, RT: 008 / RW: 006, Kelurahan
Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah

SURYANI BANYUNINGSIH WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Eka Windhiarto S.H., SpN., M.H.,
Jalan Medoho Permai No. 5, RT. 001 / RW. 004  Kelurahan Sambirejo

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GO - LINENS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi,

handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif
untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko
grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko
ritel online; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko serba ada dan ritel; 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; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online;
penjualan seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil  melalui internet / online; toko
seprei, bedcover,  sarung bantal & guling,  handuk, selimut, dan barang-barang tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:29:56
540   EtiketJID2021090234

730 Nama Pemohon : SUNBERNO COMPANY
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Alamat Pemohon : 18 F., No. 106, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City, 22102
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 :

: SUN BERNO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantin; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Perhotelan; Restoran; katering makanan dan minuman; penyewaan

kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan ruang pertemuan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:29:56
540   EtiketJ082021090234

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Cibungur Rt.007,Rw. 003 Kel. Cibungur, Kec. Bungursari, Kabupaten
Purwakarta, Jawa Barat

Leni Melati Supriatin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sate Maranggi dan Sop Hj. Maya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Coklat, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa restoran dan katering; layanan kantin; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan layanan

katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman
sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; rumah
makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:32:06
540   EtiketJID2021090235

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

RIZAYATI, SH., MM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IMZA RIZKY JAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pasokan air; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan alat dan

instrumen veteriner; perbaikan as roda untuk kendaraan; perbaikan as roda untuk mesin; perbaikan mobil; perbaikan
pengumpan ternak otomatis; perbaikan peralatan dan instalasi untuk menghasilkan daya; perbaikan peralatan untuk
penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan
sanitasi; perbaikan tas atau kantong; perbaikan tas atau kantong dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:35:47
540   EtiketJID2021090236

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Puribotanical Junction Blok H9 No. 5, Rt. 7/Rw. 1, Jl. Meruya Selatan,
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. Fantasia Logam Algoritma
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BABY BALI TOKEN & KOIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah, Merah Muda, Biru, Kuning dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan transaksi pertukaran mata uang digital untuk yang setara dengan uang elektronik yang memiliki nilai tertentu dan

dapat dipindahkan; jasa keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan untuk perdagangan mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; jasa pemeliharaan keuangan, yaitu, mempertahankan kepemilikan mata uang, mata uang digital, cryptocurrency, token
blockchain, dan aset digital lainnya, atau kunci kriptografi atau sejenisnya yang mewakili aset tersebut, untuk orang lain untuk
tujuan manajemen keuangan; layanan perdagangan mata uang digital; manajemen/pengelolaan mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan pemrosesan token utilitas untuk orang lain; memberikan informasi
keuangan dalam bentuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan peringkat token utilitas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:38:46
540   EtiketDID2021090238

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gunung Sahari III No. 14F, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Saputra Wijaya Leo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Carlo Rossi
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===bingkai kacamata berlensa; frame untuk kacamata dan pince-nez; peralatan dan perlengkapan optik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:42:17
540   EtiketDID2021090240

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT Padi Flour Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAP + Lukisan + EMBANG
Merek Kata dan Lukisan

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

tapioka; Campuran tepung; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Hasil produksi penggilingan tepung; Keripik
dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kopi bubuk; Kremes dari tepung; Kue berbahan dasar
tepung; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar
tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut;
Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan yang mengandung tepung; Mie; Produk makanan berbahan
dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk zat tepung untuk makanan; Sediaan-
sediaan tepung untuk makanan; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung gaplek; Tepung gula;
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Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka
untuk makanan; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; Tepung untuk
makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); bubur tepung beras; kanji dr tepung jagung; kopi instan; makanan dari tepung;
makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; mi dari tepung
beras; mie tepung; produk makanan yang mengandung terutama tepung; rumput laut [bumbu]; teh; teh (bukan untuk
keperluan medis); teh hijau; tepung Hunkwe; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung
bumbu; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah)
dan kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung gandum; tepung gandum yang
dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung jelai;
tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung kelapa untuk konsumsi manusia;
tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang untuk makanan; tepung kuat (dari
gandum keras); tepung maca; tepung oca; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu;
tepung serbaguna; tepung sereal; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tempura; tepung terigu hitam;
tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:43:11
540   EtiketDID2021090241

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kembang Sari 01/05,Jelok,Cepogo,Boyolali,57362, Kabupaten Boyolali, Jawa
Tengah, 57362

WULANDARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: opoxeh
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk

ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Bulang-
Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Ikat kepala (pakaian); Jaket garbadine
[pakaian]; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaus pakaian; Manset untuk lengan kemejas
(pakaian); Masker untuk bermain ski [pakaian]; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian
Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa;
Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans;
Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian
bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian
dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan
luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja
yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda;
Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang
biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian
hamil; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits);
Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar
dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian penutup di pantai;
Pakaian renang; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian
tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian wanita; Pakaian wanita
jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu
pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus
yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat,
t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa
lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion,
rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra,
pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian
tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana
panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai,
celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat
untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
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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; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Rok dalam [pakaian dalam];
Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung tangan tenun (pakaian); Setelan pakaian main; Tali penyandang untuk
pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk
melindungi dari sinar matahari (pakaian); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian);
atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; baju kaos [pakaian]; baju rajut (pakaian); ban lengan [pakaian]; ban pinggang
(pakaian); band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; barang-barang
pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices [pakaian
dalam]; bulu [pakaian]; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana dalam [pakaian];
celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek
anak laki-laki [pakaian]; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; chemises (jenis
pakaian dalam untuk wanita); dasi (pakaian); gaun [pakaian bisnis]; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya
pakaian luaran [outerclothing]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [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 (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat
pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket dengan penutup kepala
[pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian];
jumpsuits [pakaian]; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kaus [pakaian]; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya
batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset mantel parit
(pakaian); korset menjadi pakaian dalam; kurta (pakaian); lapisan pakaian jadi; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas
pakaian dasar]; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker
wajah musim dingin [pakaian]; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; muffs [pakaian]; pakaian;
pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah
untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu;
pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian];
pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian
dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam dari
wol; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria;
pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas
ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian
hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo;
pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit
domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen;
pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis
kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mewah; pakaian
militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh;
pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria;
pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja
rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian
renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian
santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski;
pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian
tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian
tenis; pakaian tenun; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan
dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur
untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi;
pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk memancing; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk skating; pakaian
untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian
yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual
untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal,
kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang
menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit),
pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan
angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat;
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pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan
hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian
pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang
berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu
piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam,
dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penghangat kaki  (pakaian); penyangga pakaian; rajutan [pakaian]; rok [pakaian
bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari
kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian;
sarung tangan untuk pakaian; 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; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian]; slip
pakaian dalam; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:43:29
540   EtiketDID2021090242

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. SARANA INDAH PERMAI BLOK C-13 NO. 14 RT. 008, RW.008, KEL.
KEDAUNG, KEC. PAMULANG, KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI
BANTEN 15415, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15415

DESY PUJIARSI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ILYARSI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, HIJAU, HIJAU TUA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anggota badan palsu; anggota badan, mata dan gigi palsu; implan payudara; implan payudara buatan; payudara

buatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:45:03
540   EtiketDID2021090243

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Serdang Raya No. 11, RT. 005, RW. 009, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan
Kemayoran, Jakarta 10640, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10640

Jacky Salim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Flower
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Bunga
591 Uraian Warna : Bunga Berwarna Orange, Ada Daun Di Bunga Berwarna Hijau, Tulisan Flower Warna Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan lemak ( Kitchen sink ); Saringan sistem pencuci (washer).; Saringan untuk

bak cuci piring dan/atau wastafel.; keranjang saringan  untuk bak cuci; saringan air.; saringan untuk saluran pembuangan air
didapur; saringan untuk saluran pembuangan air dikamar mandi; saringan untuk saluran pembuangan air/got; saringan
wastafel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:46:17
540   EtiketDID2021090244

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Taman Mercurius Nomor 4 VCM, RT. 005 RW. 013, Kelurahan Pisangan,
Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15419., Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15419

Anang Hermansyah

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

Tipe Merek Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek
:
: Slimyou Fiber

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cream, Hitam
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; Jamu

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:53:34
540   EtiketDID2021090245

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Khayangan Api No 799 RT. 025 RW.003, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur,
62152

SUTIKNO, CV. JAYA PERKASA BERSAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JPB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HItam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja ringan; Profil u baja ringan; atap baja ringan; baja ringan seng; hollow baja ringan; kanal c baja ringan; rangka baja

ringan kanal c; rangka baja ringan untuk bangunan; reng baja ringan; talang baja ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:57:18
540   EtiketJID2021090246

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DURIAN NO. 43, RT.001, RW.001, KEL. KAMPUNG TENGAH, KEC. SUKAJADI,
KOTA PEKANBARU, RIAU, Kota Pekanbaru, Riau, 000

HANIF AHDI FIDDINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QUANTA + LOGO "Perfect Solution For Every Problem "
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 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 penyediaan mesin pencarian untuk internet; Jasa penyediaan software digital interaktif dalam bentuk
form aplikasi kredit berbasis digital yang didistribusikan ke merchant/partner; Layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu
layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi layanan telekonferensi multimedia dan konferensi video,
layanan pengiriman pesan singkat, surat elektronik, dan layanan voice over internet protocol (VOIP); Menyediakan perangkat
lunak yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna online untuk membuat profil pribadi yang menampilkan
informasi jejaring sosial; Software as a Service (SaaS) services featuring compiler programs, debugger programs, and utility
programs for creating mobile software applications; Software as a Service (SaaS) services for use in designing, developing
and testing mobile software applications; Troubleshooting masalah komputer, software aplikasi, sistem jaringan komputer,
software komputer [dukungan teknis]; application service provider (ASP), namely, hosting computer software applications of
others; application service provider featuring application programming interface (API) software for the design, development,
and testing of mobile software applications; application service provider featuring software for the design, development, and
testing of mobile software applications; application service provider, namely, hosting computer software applications of others;
data otomatisasi dan pengumpulan data  menggunakan perangkat lunak berpemilik (proprietary software) untuk
mengevaluasi; desain dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; desain,
pembuatan, hosting, dan pemeliharaan situs Internet untuk pihak ketiga; design dan perkembangan perangkat keras
(hardware) dan perangkat lunak (software) computer; hosting situs web di Internet; informasi, layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet; jasa
membuat indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di Internet dan jaringan komunikasi elektronik
lainnya; jasa penelitian di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi; jasa penelitian, teknik, dan konsultasi teknologi di
bidang produksi, pembangkitan, penggunaan, konsumsi, dan efisiensi energi; 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 penyediakan portal Internet yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan
mengunduh buku elektronik, publikasi, dan dokumen lainnya; jasa perangkat lunak sebagai layanan (software as a service
(SAAS)) yang mengutamakan perangkat lunak untuk digunakan pada bidang perawatan kesehatan untuk membantu dalam
menciptakan/membuat implan ortopedi sesuai pesanan, penentuan posisi komponen ortopedi selama pembedahan dan dalam
perencanaan sebelum operasi dan analisis intraoperatif pembedahan ortopedi; jasa perangkat lunak sebagai layanan
(software as a service (SAAS)) yang mengutamakan perangkat lunak untuk melapisi templat prostetik pada gambar radiologis,
melakukan pengukuran pada gambar dan templat posisi; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (software as a
service/SAAS) yang menampilkan perangkat lunak computer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang
memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(software as a service/SAAS) yang menampilkan perangkat lunak computer yang dirancang untuk platform business to
business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; konsultasi di bidang
teknologi telekomunikasi; konsultasi keamanan internet; layanan konsultasi dan nasehat teknologi; layanan penyediaan
aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk
saling berbagi video; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk
memudahkan para pengguna dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data,
dokumen elektronik, video, dan aplikasi melalui Internet; layanan penyediaan piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara
online untuk membuat, mengedit, mengirimkan, dan memantau presentasi multimedia yang didistribusikan melalui Internet
dan telepon ke beberapa peserta; layanan teknologi telekomunikasi satelit; menyediakan platform online yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan
berbagi data, informasi, dan konten multimedia; penyediaan waktu akses ke Internet dan database komputer online; platform
perangkat lunak berbasis blockchain dan platform perangkat lunak komputasi terdistribusi (distributed computing software
platforms) untuk mengaudit dan memverifikasi informasi dan kode digital; providing temporary use of non-downloadable
software===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:58:33
540   EtiketDID2021090248

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp Kadu Badak RT 012/RW 005, Kel/Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kabupaten
Serang, Banten, 42173

Uhwatul Umam

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OEHWA CRAFT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : OEHWA CRAFT, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Ungu, Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki; sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 16:59:18
540   EtiketDID2021090249

730 Nama Pemohon : PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS

Halaman 620 dari 668



Alamat Pemohon : Jl. Hatta No. 302, Makassar, 90164
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 :

: Gerbang Merah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Gerbang Merah = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===tepung terigu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:01:36
540   EtiketJID2021090250

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Blok U.7.S No. 44, Rt. 012, Rw. 008, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Johny

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAUNG RR + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, kuning, putih, hijau, cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan

bar cemilan; Kafe-kafe; Kedai barbekyu; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai yang
menyediakan teh bubble; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;
Restoran Masakan Korea; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food
Truck); jasa katering; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan katering untuk menyediakan masakan
Jepang; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa
pulang; layanan reservasi restoran; layanan restoran ramen; layanan restoran sushi; layanan untuk menyediakan makanan
dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman; persiapan
makanan Jepang untuk konsumsi segera; restoran masakan khas jepang; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:01:48
540   EtiketDID2021090251

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gunung Sahari III No. 14F, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Saputra Wijaya Leo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEO Crystal
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===bingkai kacamata; bingkai kacamata berlensa; frame untuk kacamata dan pince-nez; peralatan dan perlengkapan

optik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:12:02
540   EtiketDID2021090252

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Permata Asri Blok E9/27, RT 005/RW 005, Kel/Desa Dalung, Kecamatan
Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, 42127

Friska Septyanti Lintang

Halaman 621 dari 668



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'FRISKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : D'FRISKA, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah Marun, Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Roti pastry; kukis (kue kering); roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:13:28
540   EtiketDID2021090253

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sejarah Gg. Gunung Puting 2 No.2 RT : 003 RW : 008, Kelurahan Sungai Jawi,
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Mela Verawati

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 :

: M. V. W BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak

hidup; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma
untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; emolien kulit
untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum
untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan
kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pembersih
untuk kuas kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik;
preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; racun
lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-
dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan pembersih badan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu
kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:13:28
540   EtiketD012021090253
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Banda Aceh - Medan Km. 24,5 Reukih Dayah Indrapuri, Kabupaten Aceh
Besar, Aceh, 23363

CV. VALENTA JAYA BERSAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUKIT BARISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan,

perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar
tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Pelapis Pupuk Untuk tanaman;
Perekat untuk digunakan dalam industri; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan pengawetan
makanan, pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Pupuk Kompos; Pupuk dan
sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk tanah,
pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk
untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan logam
beracun pada pupuk); Suplemen pupuk; Thomas phosphate [pupuk]; aditif kimia untuk pupuk; bekatul [pupuk]; bubuk darah
[pupuk]; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; cetakan daun [pupuk];
digestat organik (pupuk); fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk; kalsium
sianamida [pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; kompos; kompos [pupuk]; kotoran hewan (untuk pupuk); pakan kebun
[pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk
bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk fosfat menyatu; pupuk hayati;
pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium terkalsinasi; pupuk kalsium
silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut; pupuk majemuk; pupuk
majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk
nitrogen; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput; pupuk serbuk gergaji;
pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel;
pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung tulang; pupuk untuk hidroponik;
pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya
pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; rabuk
(pupuk) alam; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk digunakan sebagai pupuk; sediaan pupuk; superphosphate [pupuk]; terak
[pupuk]; triple superfosfat (pupuk)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:14:48
540   EtiketDID2021090254

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Darmawangsa V No. 1 RT/RW. 006/002, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

RICARDO HANDOKO

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 :

: nATURALLY SPEAKING + Lukisan
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bedak padat untuk rias wajah; Sampo; bedak; bedak tubuh; body lotion untuk keperluan kosmetik; foundation

cair; kondisioner sampo; krim kecantikan; krim kosmetik; krim kulit; lipstik; make-up [kosmetik]; make-up tubuh; masker
kecantikan; masker tubuh; pemolesan pemerah pipi; pencuci muka; pomade rambut; sabun cair; sabun mandi; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan kulit kepala
dan rambut; shampo rambut; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:15:56
540   EtiketDID2021090255

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Bahtera Permai I A No. 8 RT. 001 RW. 007, Kelurahan Kapuk Muara,
Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

Martinus Salim

Halaman 623 dari 668



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 :

: eskrim mall
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Biru Tua, Biru Muda, Putih
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; Katrid isi ulang untuk rokok elektrik; Kotak rokok elektrik; Larutan cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Larutan perasa nikotin cair tanpa tembakau untuk
digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral; Larutan perasa untuk digunakan dalam
penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral; Rokok elektrik; 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]; kartrid yang dijual penuh dengan perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; larutan nikotin cair
dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa kimia
dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; perencah, selain dari minyak esensial, untuk
digunakan  dalam rokok elektrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:18:25
540   EtiketJID2021090256

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM TAMAN BUAH II BLOK BC-2 RT 010 RW 015 NO.31, KUTABUMI,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

Aris Jati Waseso

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LENTERA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan fotografi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:18:44
540   EtiketDID2021090257

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Cijawura Hilir, RT : 002 RW : 008, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buahbatu,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40287

Rahayu Ginanjar Sari

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 :

: Shadeshine Beauty & Glow
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak

hidup; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma
untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; emolien kulit
untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
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kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum
untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan
kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pembersih
untuk kuas kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik;
preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; racun
lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-
dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan pembersih badan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu
kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:18:59
540   EtiketDID2021090258

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Darmawangsa V No. 1 RT/RW. 006/002, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta. , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

RICARDO HANDOKO

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 :

: DeRMieS + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, MERAH DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bedak padat untuk rias wajah; bedak; bedak tubuh; body lotion untuk keperluan kosmetik; foundation cair;

kondisioner sampo; kosmetik; krim kecantikan; krim kosmetik; krim kulit; lipstik; make-up [kosmetik]; make-up tubuh; masker
kecantikan; masker tubuh; pemolesan pemerah pipi; pencuci muka; pomade rambut; sabun cair; sabun mandi; sampo;
sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan penghilang rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik;
sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; semprotan rambut; shampo rambut; wangi-wangian; warna rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:20:19
540   EtiketDID2021090259

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Spazio Lantai 6 Unit 617, Jalan Mayjen Yono Suwoyo Kavling 3 Pradah Kali Kendal,
Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT. ELING JANJI PERTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AWAL MULA + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan kue buah badam; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman
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dengan bahan dasar kakao; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Karamel gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula
(termasuk yang beku); Kue-kue; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi;
Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman es krim;
Minuman teh dengan atau tanpa susu; Olesan kakao; Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke
makanan dan / atau minuman; Permen cokelat; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki
rasa; Trufel coklat; biskuit; brondong jagung; bumbu masak; cengkeh [rempah-rempah]; coklat; coklat mousses; cream of
tartar untuk keperluan kuliner; es krim; es yang dapat dimakan; gandum, diolah; gula; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula;
gula-gula untuk makanan; kayu manis [rempah-rempah]; kembang gula; kopi; madu; madu herbal; makanan olahan berbahan
dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan siap saji berbahan dasar
beras; makaroni; minuman berbasis chamomile; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao;
minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng;
minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; perasa teh untuk makanan atau
minuman; perasa vanila untuk minuman; permen; permen peppermint; pralin terbuat dari cokelat; puding; roti dan roti bun;
tepung terigu; toffee (gula-gula)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:20:57
540   EtiketJID2021090260

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN BAY PASS NGURAH RAI NO.33 BLOK B II, SANUR, DENPASAR
SELATAN, KOTA DENPASAR ? BALI    , Kota Denpasar, Bali, 80228

PT. DESA RAJAWALI NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Uus Mulyaharja S.E., S.H., M.H.
MAESTRO PATENT INTERNATIONAL  Komplek Ruko Villa Melati Mas Blok SR 15
No 25 Serpong

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KANAAN LAND + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Gold; Cokelat dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium,

properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat;
manajemen real estat dan properti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:22:14
540   EtiketDID2021090261

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Perumahan Cipta Garden Blok D No. 3 RT 004 RW 012 Kelurahan Sungai
harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau 250000., Kota Batam, Kepulauan Riau, 250000

Rahmi Aryani

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 :

: MamSlin BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Pink, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; astringen untuk keperluan kosmetik;

bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh
untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh
untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus
kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai
kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim
tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk
keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan
minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
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pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; perekat untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik];
preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik;
rum rum untuk keperluan kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
susu almond untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik;
tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:24:55
540   EtiketJID2021090262

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan Duta Indah Iconic, Jl. MH Thamrin Blok C17, Kota
Tangerang, Banten

PT ARTPRESS RAGAM TEKNOKREASI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Artliving
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, abu-abu, putih, merah, dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===pembuatan kustom; pengerjaan kayu; pengolahan bahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:25:22
540   EtiketDID2021090263

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Perum Puri Dago IV No. 18, RT 006, RW 015, Kelurahan Sukamiskin, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40293

Aam Maemunah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mois Apparel
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Pakaian Mois
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian; Pakaian linen; 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); atasan [pakaian]; pakaian; pakaian jadi; pakaian santai; pakaian tenun; pakaian untuk pria, wanita dan anak-
anak; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:25:40
540   EtiketJID2021090264

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Cikatomas I No.11, RT. 005 RW. 001 Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan
Kebayoran Baru 12180., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12180

Yoris Sebastian Nisiho

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 :

: MEANINGFUL STORYTELLING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; 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 pelatihan dan pendidikan barista; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa
pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk
program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan
pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu program
multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai
bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi,
buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang bisnis; Jasa
pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di bidang hukum
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan melalui sarana media
sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan orang dewasa; Jasa
pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan untuk Ibu dan Anak;
Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast,
dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian
dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan, yakni, memberikan pelatihan dan
kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengatasi masalah,
mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area
lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat elektronik; Jasa penerbitan
elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter
petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio;
prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan
program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat
digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer;
jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan
aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam
nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan
komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan
animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu,
program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung;
pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan
pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum;
penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses
melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites)
dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video;
penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa
pengembangan pendidikan pemahaman; Jasa-jasa  penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan
dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka
karya dan seminar-seminar untuk pelanggan semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi
dan level dewasa; Jasa-jasa pendidikan dan pemberian gelar di bidang pendidikan; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus
pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer
dan sistem-sistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi
dan integrase database, sistem komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan
otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan /
customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan   mengoperasikan sistem komputer,
perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan
manajemen keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan
online dari database komputer atau Internet; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Pengajian (Jasa Pendidikan);
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Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; Pesantren (Jasa Pendidikan); 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 pendidikan
Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus
dan program di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan
pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan,
perbaikan, penelitian tentang mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya,
khususnya industri 4.0; jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan
tes penelitian pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut
di atas; jasa pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan
program dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa
pendidikan, pengajaran dan pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan,
yaitu, memberikan konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang
interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global,
infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan
kelas, lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu,
penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi
nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para
pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang
pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa perencanaan program pendidikan dalam bentuk
pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media
elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang
disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa informasi studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa
pendidikan bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan
database online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-
seminar pendidikan,  manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via
situs Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah
organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-
simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:26:18
540   EtiketDID2021090265

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Duta Harapan Indah Blok P No. 8, Rt. 007/Rw. 002, Kel. Kapuk Muara, Kec.
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

Bendy Cemerlang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YOUNGPRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baskom; Cangkir kopi dan cawan; Gayung; Gelas; Guci dapur [bukan dari logam mulia]; Pengki; Piring; Rak Piring; Sabut

pembersih berbahan stainless; Spons untuk keperluan rumah tangga; Termos air; Toples Kaca; Wadah minuman (tumblers);
alas piring dari bambu; alas piring dari gabus; alas piring dari karet; alas piring dari kayu; alas piring dari kulit; alas piring dari
logam; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alas piring, bukan dari kertas atau tekstil; alat pengepel; bak mandi bayi;
botol air; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali; botol parfum; cangkir; cangkir terisolasi stainless steel isi
ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; cetakan [peralatan dapur]; cetakan puding; corong; dispenser sabun otomatis;
gantungan baju pengeringan; garpu saji; gelas kaca; gelas plastik; guci apoteker; guci dari logam mulia; guci kopi, non-listrik;
guci porselen; guci porselen untuk selai dan jeli; guci untuk memperlakukan hewan peliharaan; guci untuk penggunaan rumah
tangga; guci*; guci, bukan dari logam mulia; kaleng susu; keranjang cucian; keranjang untuk keperluan rumah tangga; kotak
makan siang yang terbuat dari plastik; kotak sabun; kuali; loyang dari logam biasa; panci masak logam; panci penggorengan;
pemisah telur, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemukul lalat; penggorengan dalam, non-listrik; pengocok telur, non-
listrik; peralatan (alat makan); piring meja; pot bunga; rak oven-ke-meja; sapu; sendok saji; set panci masak; sikat kuku; sikat
sepatu; sisir kumis; tempat sabun; toples plastik untuk keperluan rumah tangga; tudung saji; wadah hidangan makanan;
wadah terisolasi termal untuk makanan; yunomi [Cangkir teh gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:27:49
540   EtiketJID2021090266

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APARTMENT MALL JODOH MARINA BLOK B NOMOR 201, Kota Batam,
Kepulauan Riau, 29453

PT. AVAVA GROUP INTERNATIONAL
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AVAVA GROUP INTERNATIONAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : WARNA LUKISAN MAUPUN KATA MEREK BERWARNA KUNING KEEMASAN
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor,

pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel,
restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat
konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; layanan branding
perusahaan; layanan identitas perusahaan; management kantor; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis perusahaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:28:20
540   EtiketDID2021090267

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Karantina Prum MD 2 Blok F3 RT. 015 RW. 004, Desa  Talang Jambe Kec.
Sukarami Kota Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30151

ANANDA NURTALIA ZALIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANL BEAUTY CARE  (Beserta lukisan logo merk nya)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gold, Hijau
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; lotion untuk keperluan kosmetik; 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

20/12/2021 17:28:58
540   EtiketDID2021090268

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Surya Wijaya II Z/26 RT. 015 RW. 007, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

Hardianto Wirawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M-Insurance
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Abu-Abu, Hijau Muda, Hijau Tua, dan Kuning

Halaman 630 dari 668



511 Kelas Barang/Jasa : 16, 35, 36, 25, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan penjilid buku; banner; barang-barang cetakan; foto-foto; huruf-huruf cetak; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali

furnitur; publikasi tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi===
===Administrasi bisnis; Administrasi kantor; fungsi kantor; iklan; manajemen bisnis===
===Asuransi===
===pakaian, alas kaki, tutup kepala===
===Layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan desain yang berkaitan dengannya, yaitu valuasi, perkiraan dan
penyelidikan ilmiah dan teknologi, layanan konsultasi; analisis industri dan layanan penelitian industri; desain dan
pengembangan perangkat keras dan lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:29:57
540   EtiketDID2021090269

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung Belah No.07, RT/RW: 035/000, Kel/Desa: Loa Ipuh,
Kec: Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur

Mega Rahmadiani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RSM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Pink, Gold, Putih dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit
(kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim
kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (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); Masker Wajah;
Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh
sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Paket masker untuk keperluan kosmetik;
Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi
badan (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub
wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik);
Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; astringen untuk
keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma
[pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar
bedak (kosmetik); emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik);
handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam
bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-
medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan
pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk
keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker
kecantikan wajah; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pemutih kulit
wajah; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker
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wajah smoothing; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk
keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay
memahat kuku [kosmetik]; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; pasta wangi
untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pembersih  tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut
untuk keperluan kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations)
untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); petroleum jelly untuk keperluan
kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk
keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku
[kosmetik]; produk pelindung matahari (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik;
rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk
mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk
mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah
pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah
pancuran dan lulur untuk mandi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik
anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala;
sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari
permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa
untuk keperluan kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk
menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan
mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
serum kulit (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); susu almond
untuk keperluan kosmetik; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV
definisi tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab;
tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan
sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:35:41
540   EtiketDID2021090270

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Pakojan RT 001/RW 003, Kel/Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten
Pandeglang, Banten, 42262

H. Budi Suryana, S.Kom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EMPING MELINJO ASLI PKN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : EMPING MELINJO ASLI PKN, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Emping (kerupuk dari melinjo)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:35:41
540   EtiketDID2021090271

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dipo Tower, Lantai 3 Unit A-B, JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Petamburan,
Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT FinAccel Finance Indonesia

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 :

: Flexi Card
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Flexi Card = Suatu Penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk
memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Kartu elektronik
dan identifikasi magnetik yang digunakan untuk layanan pembayaran; Kartu kredit; Kartu kredit dan kartu debit yang
dikodekan; Kartu kredit dikodekan tidak mengandung magnet; Kartu kredit, kartu debit, kartu tunai, kartu kunci dan kartu
telepon prabayar yang dikodekan secara magnetis; Kartu pembayaran; Kartu pembayaran magnetik; Kartu perbankan,
dikodekan atau magnetik; Perangkat lunak komputer untuk mengirim, memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan
mengotentifikasi informasi kartu kredit maupun kartu debet; Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan
keuangan; kartu bank yang dikodekan secara magnetis; kartu debit yang dikodekan; kartu debit yang dikodekan secara
magnetis; kartu kredit dan kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit prabayar yang disandikan; kartu
kredit yang dikodekan; kartu kredit yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit, debit, tunai, biaya bank yang dikodekan atau
magnetik, kartu telepon dan identifikasi; kartu pembayaran yang dikodekan; kartu pembayaran yang dikodekan secara
magnetis; kartu yang disandikan secara magnetik, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu tunai;
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit yang aman; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengambil,
mengurus, dan menyimpan informasi kartu kredit dan kartu debit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:38:38
540   EtiketDID2021090272

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Margomulyo 44 Blok B No. 3 & 4 (Pergudangan Suri Mulia Permai), Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60184

PT. YOULIAN TAPE INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEVEN STAR + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SEVEN STAR = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi, plastik isolasi, foam tape, double tape (semuanya

untuk industri)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:39:56
540   EtiketJID2021090273

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cipinang Elok Blok C NO 20, RT002 RW 010 Cipinang Muara, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13420

Michael Andy Prayitno L

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEMUT TASTING
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih Hijau
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 penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan
minuman; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; jasa-jasa yang disediakan
oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar;
layanan kafe, bistro, dan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:40:39
540   EtiketDID2021090274

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRAND KAHURIPAN CLUSTER PAPANDAYAN BLOK CJNO.15, RT/RW 007/009,
Kel/Desa KLAPANUNGGAL, Kecamatan KLAPANUNGGAL, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat, 16710

Putri Eka Wahyuni
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: skinthetic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : kulit estetis
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan-bahan
perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub,
minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Barang
kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi,
krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-
wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan
detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah;
Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa
pencuci wajah; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; 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 pelembab kulit; Gel pembersih
kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; 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; Home Peeling wajah; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan
kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar
rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.;
Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid
foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata
(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik);
Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur
badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah;
Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion Pengelupasan Kulit; Losion
bernutrisi untuk wajah; Losion dan spray untuk tubuh; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk
membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk tangan dan tubuh;
Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan
kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Malam untuk kulit; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker
pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker
untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-
pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur;
Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah
menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion
dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum tubuh yang disemprotkan; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih kulit
non medis; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pengawet kulit (poles); Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka
sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan;
Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perona wajah; Pewangi
badan (kosmetik); Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit;
Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan
kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan
pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik);
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan
pembersih kulit dan badan; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona
mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk,
lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun cair wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; 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 pelembab untuk kulit; Sediaan

Halaman 634 dari 668



pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion,
gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu,
balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan
untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk membersihkan
kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan
untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan
losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-
sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh,
pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan
pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik);
Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis
hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat
(Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar
mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat
(kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner cair
(Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab,
susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan
perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; apitoxin [racun lebah
madu] untuk keperluan kosmetik; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan
pemoles untuk pengawetan kulit; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh;
bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bantalan kapas untuk keperluan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik;
batang kapas untuk keperluan kosmetik; batu apung untuk digunakan pada tubuh; bedak talek untuk keperluan kosmetik;
bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah
longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
bola kapas untuk keperluan kosmetik; bronzer kulit; 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; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts
[kosmetik]; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan
mandi; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran
penggosok wajah; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik;
cat wajah; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer wajah;
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk
kulit; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk perawatan tubuh;
eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan
kulit; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; 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 kulit
untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; 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 tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; 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-gel perawatan kulit; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glitter
dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter tubuh; 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; hidrator kulit;
hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain
diresapi dengan pembersih kulit; 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 menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit tata rias yang terdiri
dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk
digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,
unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti
keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi,
mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kompres mata untuk
keperluan kosmetik; kondisioner kulit; 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,
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maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim bronzing kulit; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan 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, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit
dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang
adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata
untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat
untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pemutih kulit; krim pemutih
kulit wajah; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya
untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh
beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik;
krim untuk kulit; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim
untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak,
susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan
kosmetik; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; lilin bahan kulit; linen untuk penggunaan kosmetik; losion  untuk kulit;
losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit;
losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion susu matahari kosmetik; losion susu
untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah;
losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur;
losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; 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 untuk
keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk
wajah; 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 stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik;
lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik;
make-up [kosmetik]; make-up tubuh; make-up untuk wajah dan tubuh; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker
kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan,
krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah,
losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari
bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik;
masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik;
masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk
wajah; masker pemutih kulit wajah; masker rambut dan kulit kepala; 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; menghapus kerutan sediaan
perawatan kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak
berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; 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 pijat tubuh; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik;
minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak
untuk keperluan kosmetik; minyak wajah; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih
badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousse perawatan kulit;
mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan
(beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik;
paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta
untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab dan pelembut kulit
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tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab
tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih
kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih
wajah tidak mengandung obat; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik;
pencerah kulit; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pengawet untuk
kulit [poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub)
wajah tidak mengandung obat; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik;
penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar kulit; penyegar tubuh dengan cara disemprot;
penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, 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; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan
kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah
(facial scrubs); petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; 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 dan sediaan yang
tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-
obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk
kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik);
produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang
tidak mengandung obat; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan
tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun
lebah untuk keperluan kosmetik; rias wajah; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun kosmetik; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun non-obat untuk wajah; sabun
pengelupasan untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk kulit; sabun untuk
perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk
mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk
mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah
pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah
pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep tanpa obat untuk melembabkan
kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk
tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur [kosmetik];
sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk
perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan
kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih
wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemolesan untuk
bahan kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit 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 [kosmetik]; sediaan
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perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala
dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan
untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya
untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tidak mengandung
obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk
rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk
membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk merawat tangan dan
tubuh; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh,
untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang
tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan-sediaan
eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk
tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan
diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk
kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk
keperluan kosmetik; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun
yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kulit (kosmetik);
serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; stiker seni tubuh;
strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun block
lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih
kulit wajah; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; 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; 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; texturizers kulit; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; 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 pembersih kulit; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa
pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu
yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan
pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; tubuh
gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; 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

20/12/2021 17:50:00
540   EtiketDID2021090275

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN. HANURA III / 3, RT. 003 RW. 015, KELURAHAN TANAH SEREAL,
KECAMATAN TAMBORA, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

FRANCO WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: XLR RACING DESIGN dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : GOLD, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ketel listrik; Kipas angin; Kloset air; Kompor–kompor gas; LAMPU HIAS; LAMPU PAFON; Lampu belajar; Lampu listrik

dan peralatan penerangan lainnya; Lampu pintar; Lampu surya; RUMAH LAMPU KENDARAAN; Saringan untuk bak cuci
piring dan/atau wastafel.; alat pemanggang; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bola lampu; bola lampu LED; bola
lampu mobil; freezer; freezer listrik; freezer listrik es krim; ketel uap; kipas angin [AC]; kipas angin listrik; kipas angin ruangan;
kloset portabel dan sekali pakai; kompor gas; kompor gas untuk keperluan rumah tangga; kompor listrik atau gas untuk
memasak; kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga; kulkas portable; lampu; lampu akuarium; lampu dekoratif; lampu
gantung; lampu halogen; lampu helm; lampu kerja; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu malam; lampu
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malam listrik; lampu meja; lampu pijar; lampu sepeda; lampu sorot; lampu sorot genggam; lampu tembak; lampu untuk tenda;
lemari freezer; mangkuk cuci tangan (bagian dari instalasi sanitasi); oven gas; oven listrik; oven memanggang; oven
memasak; oven memasak komersial; oven microwave; oven microwave untuk keperluan industri; oven pemanggang untuk
keperluan rumah tangga; oven udara panas; oven, termasuk portabel; pemanas air; pemanas air [aparatur]; pemanas air
listrik; pemanas air tenaga surya; pemanggang [alat memasak]; penanak nasi; perlengkapan lampu; rice cooker industri;
saringan wastafel; udara filter untuk unit AC; unit AC;  ketel air dan pendingin air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:53:06
540   EtiketDID2021090276

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. WARTEL KEL/DESA DANGER KEC. MASBAGIK, Kabupaten Lombok Timur,
Nusa Tenggara Barat, 83661

dr. MITA NILA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DERMITA SKINCARE + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk wajah; Deodorant stick; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel
pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit,
serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi
garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah
kulit manusia; Krim pelembab; Krim wajah (kosmetik); Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion dan serum;
Losion mandi berendam; Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pijat wajah; Losion
untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Odol; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pewarna dan cat rambut; Produk
perawatan kecantikan; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk
mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan
kecantikan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan perawatan
pribadi; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan
wajah; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk mandi dan mandi;
Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah,
losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah
dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum jerawat; Serum leher (kosmetik); bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; celak mata; dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on;
gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel mandi; gel mata; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel pra-cukur; gel rambut; gel
untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk tubuh; gel untuk wajah; gel-gel perawatan kulit; kapas kecantikan; kit wewanginan
khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan
penyegar binatu,  unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut,
deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair,
gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim bibir; krim cukur; krim dasar bedak; krim foundation; krim kecantikan; krim kosmetik; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kuku; krim kulit; krim malam; krim mandi; krim mata; krim pembersih kulit; krim pengurang bintik
penuaan; krim perawatan rambut; krim rambut; krim siang; krim tangan; krim tubuh; kutek kuku; lipstik; losion; losion  untuk
kulit; losion bayi; losion kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; lotion kecantikan; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up
bedak; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak wangi; minyak, losion dan
susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; pemerah pipi; penyeka,
kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perekat untuk
keperluan kosmetik; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi,
wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan  untuk mencuci tangan; sediaan berjemur;
sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk
tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan;
sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih gigi; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
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mandi, losion, krim dan sampo; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan tabir surya; sediaan tata rias; sediaan tubuh
dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan gigi; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan
untuk mencuci pakaian; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-
wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum
bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum rambut; serum wajah; susu kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:54:06
540   EtiketDID2021090277

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Vila Kelapa Dua Jl Wicaksana Blok C No 15 RT 02/ 07 , Kel. Kelapa Dua, Kec Kebon
Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11560

Muhammad Haudy

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 :

: DECHORA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dekorasi permukaan, bukan dari logam, produk jadi yang terbuat dari kertas cetak dan imprenasi atau foil plastik untuk

digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Furnitur kamar tidur yang
dilengkapi; Kotak penyimpanan (furnitur); Lis tutup tepi, profil, kerei gulung untuk perabotan, bukan dari logam dan bukan dari
tekstil; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Penopang untuk mencegah jatuhnya furnitur; Perabotan luar ruangan;
Perabotan rumah, bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau plastik; Tepi tepi terbuat
dari kayu dan pengganti kayu untuk digunakan dalam furnitur; Tikar tetap rekat untuk mencegah jatuhnya furnitur; bangku
[furnitur]; bangku gergaji [perabot]; bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot] dari logam; bangku wakil [perabot], bukan
dari logam; bantal untuk furnitur; cermin [perabot]; coaster karpet untuk melindungi kaki furnitur; display berdiri kardus menjadi
furnitur; display tempat pembelian [perabot]; furnitur anak-anak; furnitur antik; furnitur bambu; furnitur bar; furnitur bean bag;
furnitur bentwood; furnitur berlapis; furnitur dek; furnitur dengan isi busa tanpa rangka; furnitur kamar mandi; furnitur kamar
tidur; furnitur kamar tidur yang dibuat khusus; furnitur khusus; furnitur kolam renang; furnitur luar ruang dari plastik; furnitur luar
ruang, bukan dari logam; furnitur luar ruangan dari logam; furnitur modular; furnitur outdoor dari kayu; furnitur ruang makan;
furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur seksional; furnitur tanpa rangka, yang empuk; furnitur tempat duduk; furnitur
teras; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur wallpaper; furnitur yang dapat diubah; gagang mebel, bukan dari logam;
gantungan handuk [furniture]; gerbang anjing dari logam [perabot]; 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];
gerbong makan malam [furniture]; gerobak beroda yang secara khusus diadaptasi untuk peralatan audiovisual [furnitur];
gerobak menara logam beroda yang khusus disesuaikan untuk komputer [perabot]; gerobak untuk komputer [perabot]; kotak
alat, bukan dari logam [perabot]; kotak penyimpanan (mebel) untuk peralatan perawatan kuda; kurung, bukan dari logam,
untuk perabotan; layar [furnitur]; layar terbuat dari buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh [furnitur]; lemari handuk;
lemari komputer [perabot]; melihat bangku menjadi furnitur; panel kayu dekoratif [furnitur]; partisi kantor bergerak [furniture];
patio furniture dari plastik; pelindung bumper untuk perabotan; pemegang cetak biru [furnitur]; penahan buku; penutup furnitur
yang terpasang; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai; perabot rak bagasi; perabot sekolah;
perabotan; perabotan kantor; peti alat, bukan dari logam [perabot]; pintu untuk furnitur; potongan tepi kayu atau plastik untuk
penggunaan dengan perabotan; rak [perabot]; rak anggur [perabot] bukan dari logam; rak anggur [perabot] dari logam; rak
kayu [perabot]; rak kertas [perabot]; rak pakaian [perabot]; rak perabot untuk penyimpanan cd; rumah tangga cor batu dan
furnitur taman; sandaran tangan untuk furnitur; slider furnitur non-logam; tarikan batu untuk lemari, laci dan perabot; tarikan
keramik untuk furnitur; tarikan keramik untuk lemari, laci dan perabot; troli [perabot]; unit dinding [furnitur]; workstation
komputer [furnitur]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:55:58
540   EtiketDID2021090278

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa taman bandara C-1 Nomor 15 Rt 005 Rw 009, Kabupaten Tangerang, Banten
Shervie Julita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: chepy
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat dan orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bolen Pisang; Kue kering (pastri); kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 17:56:01
540   EtiketDID2021090279

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Departemen Pertanian Jl. Palapa V No, RT/RW: 007/005,
Kel/Desa : Pasar Minggu, Kec: Pasar Minggu, Kota. Jakarta Selatan, Prov. DKI
JAKARTA
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Tiffany Mutia Azzahra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alira.Basic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gamis pria; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan

untuk yoga; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian dinas seragam; Pakaian luar; Pakaian penutup di pantai; Pelindung
telinga [pakaian]; Tunik jumbo (pakaian); artikel pakaian untuk manusia; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian];
bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian];
barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita;
blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian];
celana dalam [pakaian]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk
wanita); cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; dalaman jilbab; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gamis;
gussets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian];
gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk
stocking [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket menjadi pakaian; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jilbab; kantong untuk pakaian;
kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset
[pakaian yayasan]; kostum rakyat [pakaian]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian
renang]; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga
air permukaan; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk
wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam
anak-anak; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam tenun;
pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit
atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil;
pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian kucing; pakaian kulit domba; pakaian
linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian malam; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian
olahraga; pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda;
pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian renang one-piece; pakaian renang untuk pria; pakaian santai; pakaian santai untuk pria;
pakaian tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenun; pakaian tidur bersalin; pakaian untuk anak laki-
laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga;
pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian
untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yang
mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau
bahan reflektif atau neon; paramentos [pakaian]; penghangat lengan [pakaian]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang
[pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian];
selendang [pakaian]; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu bot memancing;
sepatu bot militer; sepatu dek; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu keriting; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu mengemudi;
sepatu panjat; sepatu renda; sepatu santai; setelan pakaian formal wanita; syal dan jilbab; tas sepatu hoki lapangan; tas
sepatu kriket; teddies pakaian dalam; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 18:05:49
540   EtiketDID2021090281

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN TEGAL ROTAN RAYA NOMOR 99 RT. 002 KEL. PONDOK JAYA KEC.
PONDOK AREN, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15220

PT. SANJAYA KARA INDONESIA
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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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dr. lūzern better than bare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye (orange), kuning dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,

mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner,
pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang kosmetik untuk mandi;
Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat
alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari
kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Esensi
untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel
pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel,
minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; 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 bulu mata;
Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak
bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di
sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krem
Jerawat Non Medis; Krim 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 mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik);
Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; 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 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, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan
semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan
kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, 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; 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, 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 mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pembersih
badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,
pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan
kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan
penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab
wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit
berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk
keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu
untuk perawatan kulit; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner
cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
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busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik;
concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik;
gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh
(kosmetik); gel wajah [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 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 penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik
tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak
mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk bibir; kosmetik
untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-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 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 dasar bedak; 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 dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim
kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-
obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim
pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih
[kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim
pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit;
krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim setelah
matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim
tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh beraroma;
krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk 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, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan
susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk
tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion 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 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 menghapus krim; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim
untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi
kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kosmetik;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk
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tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk
penggunaan kosmetik; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk
keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku,
rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik
wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pemerah susu krim; penyamakan kosmetik dan
susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; persiapan kulit
wajah untuk penggunaan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun antiperspirant; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi,
sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun kosmetik; sabun kulit; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk wajah; sabun
pengelupasan untuk wajah; sabun tubuh; sabun untuk kulit; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk perawatan tubuh;
sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal
untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak
mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan
busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur
untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; scrub krim tubuh; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan
tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-
penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan
kosmetik tanpa 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 melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk perawatan 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 kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim
tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan
kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik];
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan,
perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet
preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum,
selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan 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; sediaan-
sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semprotan kulit
topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung
wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot;
serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum
pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu
berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu
pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk
perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu
setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah
dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tisu basah
untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-
lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi
dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik;
toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Jaksa Naranata II No.8/9, RT 002/RW 016, Kelurahan Baleendah, Kecamatan
Baleendah, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat

SITI PARMITA YANUARTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agustia Krisanti S.H., M.H.
Gedung Arva Lt.4 Jalan R.P. Soeroso No.40, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SASIE & NALA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ampu (Tutup Kepala); Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat terbuat dari wol;

Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju
atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan
panjang; Baju lengan pendek; Baju safari; Baju wanita; Blus jumbo (pakaian); Bretel [suspender]; Busana Muslim; Celana
Komprang; Celana jeans; Celana kerja; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang denim; Celana panjang
longgar batik; Celana pendek Bermuda; Daster anak-anak; Daster menyusui; G-string; Gaun pengantin; Gaun prom; Hijab;
Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket
luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos anak-anak; Kaos
polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii;
Kerah polo; Kerudung kepala; Kopiah; Kulot; Lambak (Sarung); Mantel; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Mukena;
Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-
anak; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek,
pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bersepeda;
Pakaian dalam; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dinas seragam; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian
jeans untuk anak; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian muslim; Pakaian
olahraga; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian training; Pakaian untuk olahraga;
Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu
pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos
yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu,
setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok,
blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki,
sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos
tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies,
kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja
kasual bertudung; Pashmina; Rok Jeans; Rok Luar; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Sarung; Sarung batik; Sarung sutra
(untuk sholat); Setelan pakaian main; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang
dimasukkan melalui kepala (pullovers); Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal untuk
menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-
shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Topi kupluk;
Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki militer;
alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk wanita; alas kaki,
kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas
Jepang dan sandal; atasan [pakaian]; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan berleher tinggi;
atasan olahraga; atasan rajut; atasan untuk anak-anak; atasan untuk wanita; baju; baju batik; baju bayi; baju busana muslim;
baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju ketat; baju militer; baju olah raga; baju
olahraga; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju santai; baju setelan; baju tidur; baju tidur empuk
untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; bandana; bandana [syal];
bando [pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bius pedal denim; blazer [pakaian
bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan
pendek batik; blus militer; boas [kalung]; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk wanita;
bra; bra bersalin; bra menyusui; bralettes; bulu [pakaian]; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana
bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bersalin; celana chinos; celana dalam; celana
dalam [pakaian]; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana
formal; celana jas; celana kaki; celana kargo; celana ketat; celana khaki; celana kulit; celana leging; celana olahraga; celana
olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang
[pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-
anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk
wanita; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pendek; celana pendek bayi; celana
pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek denim; celana pendek golf; celana pendek keringat; celana
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pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana pof; celana renang; celana santai; celana
stretch; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana
untuk olahraga; celana untuk wanita; celana yoga; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita);
chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; dalaman jilbab; dasi; dasi katun; dasi sutra; daster;
fedoras; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis; garter pengantin; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun
dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun kasmir; gaun koktail; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut;
gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit;
gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; hoodies; ikat pinggang; ikat pinggang
[bagian dari pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket
bawah; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup
kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket jas; jaket katun;
jaket kulit; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket menjadi pakaian; jaket militer; jaket olahraga; jaket panjang; jaket
pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket rajut; jaket ringan; jaket safari; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan
angin; jaket tanpa lengan; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan
blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas; jas
[pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan motor; jas kulit; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas tiga potong [pakaian];
jas-jas luar yang panjang; jeans biru; jilbab; jubah; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kamisol; kantong untuk
pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong
wanita; kaos polo; kaos singlet; kaos turtleneck tiruan; kaos/kemeja yang menyerap keringat; katok; kaus; kaus [baju ketat];
kaus [pakaian]; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki
olahraga; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki wol; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga;
kaus pengendara sepeda; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam untuk
alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja
formal; kemeja golf; kemeja kancing; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja polo; kemeja tenis;
kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets
[bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; lacak jaket;
legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-
selulit; linen tubuh [garmen]; lingerie bersalin; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; manset; manset lengan kemeja;
manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel denim; mantel kulit;
mantel pagi; mantel pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk
wanita; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; miters [topi]; muffs [pakaian]; overall; overall kerja; overall
perawat; overshirts; overtrouser; pakaian [pakaian]; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan
untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece;
pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam pria; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit;
pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian
kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kulit imitasi; pakaian luar; pakaian luar tahan
air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-
anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita;
pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian pas untuk pria;
pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian
pria; pakaian renang; pakaian renang one-piece; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian ringan;
pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian sutra; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian
tenun; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian
untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita;
pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yang mengandung
zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; 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; pantalon; parka; pelindung kaki; penghangat lengan [pakaian];
piyama; piyama bayi; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; pullover
berkerudung; pullover bulu; puncak jogging; puncak tabung; puncak turtleneck tiruan; rok; rok [pakaian bisnis]; rok celana; rok
dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok rajut; rok tabung; rompi; rompi bawah; rompi berlapis; rompi olahraga; rompi
puncak; rompi tahan angin; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sandal kulit; sandal untuk mandi; sari; sarung
tangan bulu; sarung tangan militer; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu boot bayi;
sepatu bot militer; sepatu dan sepatu bayi; sepatu datar; sepatu formal; sepatu gunung; sepatu hak tinggi; sepatu kulit; sepatu
mengemudi; sepatu santai; seragam; seragam olahraga; seragam perawat; seragam sekolah; setelan baju (sweat suits)
sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian formal
wanita; setelan rok; setelan untuk olah raga; singlet; skort denim; stoking setinggi lutut; suspender militer; sweater bayi;
sweater kasmir; sweater katun; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler];
syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal wol; syal yang melingkar di leher; tali celana; tanaman denim; teddies [pakaian
dalam]; topi; topi bersepeda; topi militer; topi militer dengan visor; topi pesta [pakaian]; topi rajut; topi rajutan; topi untuk anak-
anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; tuksedo; tunik; tutup kepala anak-anak; tutup kepala, yaitu, topi
(caps), topi-topi (hats) dan kelep pici===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 18:17:52
540   EtiketDID2021090283

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN. HANURA III / 3, RT. 003 RW. 015, KELURAHAN TANAH SEREAL,
KECAMATAN TAMBORA,

FRANCO WIJAYA
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JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: XLR RACING DESIGN dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : GOLD, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk penggerak pada tanah, di udara atau di air; As Gear Depan Untuk Kendaraan; As roda  untuk sepeda motor;

Asbak mobil; Badan mobil; casis mobil; pegangan pintu mobil; pelek untuk roda kendaraan; atap yang dapat dilipat untuk
mobil; pintu mobil; tempat bagasi untuik mobil; jeruji untuk roda mobil; pemegang roda cadangan untuk mobil; pompa udara
untuk mobil; tirai jendela mobil; penutup roda kemudi mobil; pedal aluminium untuk mobil; pelindung kisi-kisi untuk mobil; balok
dampak pintu untuk mobil; penguat untuk panel instrumen; pilar badan pusat; Bodi mobil; Bodi sepeda motor; Gear kopling
Untuk Kendaraan; KERETA MOTOR; Kendaraan Roda Tiga Listrik; Klakson sepeda motor; Komponen untuk kendaraan darat,
yaitu bagian struktural untuk mobil dan truk; Kopling untuk sepeda motor; Pengatur keseimbangan mobil; Pompa angin untuk
mobil; Rem cakram untuk mobil; Sensor parkir (alarm tanda mundur untuk kendaraan); Skuter (kendaraan); Standar tengah
sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; Velg Mobil dan Motor; Velg untuk roda kendaraan; WIPER KACA MOBIL; alarm
dan perangkat anti pencurian untuk kendaraan; alarm keamanan untuk kendaraan; alarm pencegah pencurian kendaraan;
anti-lock sistem [ABS] untuk mobil pengereman; bagasi gerobak bermotor; bagian struktural untuk mobil; bagian struktural
untuk sepeda motor; ban mobil; ban motor; bantalan rem untuk mobil; becak bermotor; behel motor; bemper untuk mobil;
engsel mobil; frame sepeda motor; gantungan barang untuk motor; gear box otomatis untuk kendaraan darat; gril mobil; grip
tangki untuk sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; jaring bagasi untuk kendaraan; kabel rem untuk sepeda motor; kaca
spion; kaca spion samping untuk mobil; kaca spion untuk kendaraan; kampas rem untuk mobil; kantong-kantong untuk pintu
samping mobil; kendaraan bertenaga listrik; kursi untuk mobil; mesin sepeda motor; modul pengangkat pintu bagasi dan pintu
belakang bagasi; mudguards sepeda motor; mudguards untuk kendaraan bermotor roda dua; mudguards untuk mobil;
pegangan untuk pintu mobil; pelek untuk roda mobil; pelindung body motor; pelindung radiator motor; pelindung shock depan
motor; penutup as roda motor; penutup radiator motor; penutup roda kemudi untuk mobil; peredam bantingan suspensi untuk
kendaraan; persneling untuk sepeda motor; pijakan motor(bordes motor); rak bagasi untuk kendaraan; rak bagasi untuk mobil;
rak bagasi untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rantai untuk kendaraan darat; rem [kendaraan darat]; rem cakram untuk
sepeda motor; roda kemudi untuk mobil; sabuk pengaman untuk kursi mobil; sarung jok untuk mobil; sarung motor; sasis
mobil; segitiga shock motor; sepatu rem untuk kendaraan darat; sepeda motor; setang sepeda motor; skuter mobilitas; sunroof
untuk mobil; suspensi; suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat; tabung peredam kejut suspensi; tali pengaman untuk
kursi mobil; transmisi untuk kendaraan bermotor; troli bagasi; tromol sepeda motor; tuas rem untuk sepeda motor; tutup rantai;
velg racing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 18:20:18
540   EtiketJID2021090284

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kecapi III, RT013/RW005, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Heidy Andreyani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Winuriska S.H.
Cervino Village Building 2nd Floor Unit S & T,   Jalan Raya Casablanca (Jl. KH.
Abdulah Syafei) Kav. 27, Tebet, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESPRESSINO & Co + Logo
Merek Kata dan Lukisan

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

kopi; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafetaria; Kedai kopi; Kedai teh; Restoran; jasa katering; layanan bistro; layanan
kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan makanan dibawa pulang;
persiapan makanan dan minuman; restoran swalayan; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 18:20:48
540   EtiketJID2021090285

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kecapi III, RT013/RW005, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Heidy Andreyani
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Winuriska S.H.
Cervino Village Building 2nd Floor Unit S & T,   Jalan Raya Casablanca (Jl. KH.
Abdulah Syafei) Kav. 27, Tebet, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESPRESSINO & Co + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru 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; Kafe

kopi; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafetaria; Kedai kopi; Kedai teh; Restoran; jasa katering; layanan bistro; layanan
kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan makanan dibawa pulang;
persiapan makanan dan minuman; restoran swalayan; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 18:23:44
540   EtiketDID2021090286

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg. Sosial RT 011 RW 001, Kel Pasar Minggu , Kec Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520

Faisal Bani Kaham

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TunaiPay
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/

pembayaran; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik, menyimpan, mengirim, menerima, menerima dan mentransmisikan
mata uang digital dan fisik, dan mengelola pembayaran mata uang digital dan fisik serta transaksi pertukaran===
===Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan teknologi perangkat lunak pengenalan wajah, atau sidik jari,
atau Kode QR untuk transaksi pembayaran melalui dompet digital; Penyediaan layanan otentikasi pengguna dengan
menggunakan teknologi untuk transaksi e-commerce, pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran, dan transfer
dana elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 18:25:14
540   EtiketJID2021090287

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dipo Tower, Lantai 3 Unit A-B, JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Petamburan,
Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT FinAccel Finance Indonesia

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 :

: Flexi Card
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Flexi Card = Suatu Penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kartu kredit dan terminal pemrosesan transaksi menggunakan teknologi komunikasi jarak dekat (NFC); Jasa

pembayaran elektronik, yaitu, memungkinkan pemrosesan dan transmisi elektronik atas transfer dana elektronik dan
pembayaran melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek
elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; Jasa pembayaran tagihan, transaksi elektronik kredit dan debit,
transfer dana elektronik, pembayaran tunai, penggantian uang tunai yang diberikan dengan kartu kredit dan kartu debit,
transaksi tunai elektronik, jasa pemrosesan pembayaran, jasa otentikasi dan verifikasi transaksi; Kartu debit, kartu kredit, kartu
prabayar, kartu hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan transaksi elektronik; Layanan
kartu debit dan layanan kartu tagihan; Layanan kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu pembayaran dan
kartu debit; Layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana
secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global;
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Layanan kredit; Layanan pemrosesan pembayaran, seperti kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah, kartu dengan
deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan transaksi; Layanan pemrosesan transakti kartu kredit dan kartu
debit; Layanan pendaftaran kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu
keuangan dan kartu pembelian; Layanan uang elektronik; Memfasilitasi pembayaran elektronik melalui perangkat lunak;
Memproses data terkait dengan transaksi yang menggunakan kartu dan transaksi pembayaran lainnya; Menyediakan
informasi secara daring untuk pedagang terkait dengan panduan dan biaya untuk penerimaan kartu kredit; Pengganti layanan
pembayaran elektronik; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pemrosesan pembayaran kartu
kredit; jasa dompet elektronik; jasa kartu debit; jasa kartu kredit; jasa kartu kredit, mengolah dan mentransmisi tagihan dan
pembayaran daripadanya, dan menyediakan asuransi untuk transaksi keuangan; jasa keuangan; jasa keuangan yang
berkaitan dengan kartu kredit; jasa pendebitan dan pengkreditan rekening keuangan; jasa-jasa kartu kredit dan kartu
pembayaran serta jasa-jasa pemrosesan transaksi pembayaran; kartu kredit, kartu debit dan layanan pemrosesan transaksi
cek elektronik; layanan anjak kartu kredit; layanan debit langsung; layanan kartu kredit dan kartu kredit; layanan kartu kredit
dan kartu pembayaran; layanan kartu kredit dan kartu tunai; layanan kartu pembayaran; layanan keuangan yang berkaitan
dengan kartu pembayaran; layanan keuangan, yaitu, pemrosesan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung,
dan transaksi pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan kredit
konsumen; layanan pemrosesan pembayaran, yaitu, kartu kredit, kartu hadiah, kartu debit dan layanan pemrosesan transaksi
kartu pra-bayar; memproses pembayaran kartu kredit; mengelola kartu kredit untuk keperluan bisnis; menyediakan fasilitas
pinjaman dan kredit; menyediakan pemrosesan elektronik transaksi kartu kredit dan debit dan pembayaran elektronik melalui
jaringan komputer global; pembayaran dan layanan kredit; pemberian informasi mengenai jumlah penggunaan kartu kredit;
pemrosesan elektronik dari kartu kredit, kartu debit, transfer dana elektronik, layanan kliring, cek elektronik, dan pembayaran
elektronik; pemrosesan elektronik transaksi kartu kredit melalui jaringan komputer global; pemrosesan pembayaran kartu
debit; pemrosesan pembayaran kartu kredit; pemrosesan transaksi kartu debit; pemrosesan transaksi kartu kredit;
pemrosesan transaksi kartu kredit elektronik; penerbitan kartu bank; penerbitan kartu debit; penerbitan kartu kredit; penerbitan
kartu kredit prabayar; penerbitan kartu pembayaran; penerbitan kartu pembayaran prabayar; pengiriman dana dengan
menggunakan sarana elektronik; transaksi kartu kredit elektronik; transaksi menggunakan kartu kredit dan debit dan cek
secara elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; verifikasi kredit melalui jaringan informasi komputer global===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 18:26:11
540   EtiketJID2021090288

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: palem ganda asri limo blok B7 no 22 kelurahan meruyung kec. Limo Kota depok,
Kota Depok, Jawa Barat

Mahmud S. Laopo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: myGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengiriman Barang yang Dipesan dengan Jaringan Online atau Internet; Pengiriman Makanan Olahan dengan Cara

Pemesanan Online; Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat dilakukan pencarian untuk pemesanan
langsung [booking] dan pemesanan dini [reserving] jasa transportasi, untuk menghubungkan pengendara dengan penumpang,
dan untuk menjadwalkan dan memberangkatkan kendaraan bermotor; layanan reservasi perjalanan singkat dan perjalanan
jangka waktu tertentu secara online; mengatur layanan transportasi penumpang untuk orang lain melalui aplikasi online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 18:28:46
540   EtiketJID2021090289

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DAMAI III A NO. 6 RT. 001 RW. 004 KEL. CIPETE UTARA - KEC. KEBAYORAN
BARU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

ZOZY ALFAZOS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAKE AND CHEEZ DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dalam

bentuk penyediaan makanan dan minuman; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman;
layanan toko ritel untuk makanan dan minuman===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 18:29:54
540   EtiketJID2021090290

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Kalisari II Gg H Miun No 29A, Kalisari, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13790

Nesarita Budiyenny

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Villa Gue Aja
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===penyewaan apartemen, kondominium, villa, dan kabin beserta perabot dalam jangka pendek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 18:36:49
540   EtiketJID2021090291

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK GRAHA MAS FATMAWATI BLOK. A 27-29 JL. RS FATMAWATI NO. 71
RT/RW 002/005 KEL. CIPETE UTARA KEC. KEBAYORAN BARU, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SMAIL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, TOSCA DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsultasi yang berkaitan dengan verifikasi pengoperasian program komputer; Layanan konfigurasi program komputer;

Penyedia program komputer perangkat lunak untuk infrastruktur layanan telekomunikasi; Penyedia program komputer
perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; 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
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untuk pihak lain; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online;
Penyewaan operator data yang direkam dengan program komputer; Software as a Service (SaaS) services featuring compiler
programs, debugger programs, and utility programs for creating mobile software applications; application service provider
(ASP), namely, hosting computer software applications of others; application service provider featuring application
programming interface (API) software for the design, development, and testing of mobile software applications; application
service provider featuring software for the design, development, and testing of mobile software applications; desain dan
pengembangan program basis data komputer; implementasi program komputer di jaringan; instalasi program komputer; jasa
layanan program permainan komputer yang dapat diunduh; 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; konsultasi yang berkaitan dengan program basis data komputer; konversi data data atau informasi
program komputer [bukan konversi fisik]; menyediakan penggunaan sementara program komputer yang tidak dapat diunduh,
perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; menyediakan program komputer di jaringan data; menyediakan
program komputer yang dirancang sesuai spesifikasi orang lain; pembuatan dan pengembangan program komputer untuk
pemrosesan data; pembuatan program komputer; pemeliharaan program komputer; penelitian dan pengembangan program
komputer, termasuk melalui jaringan komputer global; pengembangan dan pembuatan program komputer untuk pengolahan
data; pengembangan program komputer; pengujian program komputer; penulisan program komputer; penyewaan program
komputer; persiapan laporan yang berkaitan dengan program komputer; program komputer yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan dalam mengakses, menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat
program komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 18:39:41
540   EtiketJID2021090292

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MAWAR NO.29 RT/RW. 002/002, KEL. CIPETE SELATAN, KEC. CILANDAK,
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

ANISA ADISTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIGO SELO + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kantin; Kedai;

Kedai kopi; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kafe; Layanan pariwisata sebagai penyediaan
informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan
dengannya; Penyediaan katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa
katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa restoran dan katering; kafe, kafetaria dan layanan restoran; katering di kafetaria
makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan
minuman untuk jamuan makan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria
dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan katering luar; layanan restoran swalayan; pemesanan jasa katering;
penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyewaan
kursi dan meja; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara
sosial dan perjamuan makan; restoran swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 18:46:03
540   EtiketJID2021090293

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK GRAHA MAS FATMAWATI BLOK. A 27-29 JL. RS FATMAWATI NO. 71
RT/RW 002/005 KEL. CIPETE UTARA KEC. KEBAYORAN BARU, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KARAJO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, TOSCA DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsultasi yang berkaitan dengan verifikasi pengoperasian program komputer; Layanan konfigurasi program komputer;

Penyedia program komputer perangkat lunak untuk infrastruktur layanan telekomunikasi; Penyedia program komputer
perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi
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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
program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Penyewaan operator data yang direkam
dengan program komputer; Software as a Service (SaaS) services featuring compiler programs, debugger programs, and
utility programs for creating mobile software applications; application service provider (ASP), namely, hosting computer
software applications of others; application service provider featuring application programming interface (API) software for the
design, development, and testing of mobile software applications; application service provider featuring software for the
design, development, and testing of mobile software applications; desain dan pengembangan program basis data komputer;
implementasi program komputer di jaringan; instalasi program komputer; jasa layanan program permainan komputer yang
dapat diunduh; 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; konsultasi yang berkaitan dengan
program basis data komputer; konversi data data atau informasi program komputer [bukan konversi fisik]; menyediakan
penggunaan sementara program komputer yang tidak dapat diunduh, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi;
menyediakan program komputer di jaringan data; menyediakan program komputer yang dirancang sesuai spesifikasi orang
lain; pembuatan dan pengembangan program komputer untuk pemrosesan data; pembuatan program komputer; pemeliharaan
program komputer; penelitian dan pengembangan program komputer, termasuk melalui jaringan komputer global;
pengembangan dan pembuatan program komputer untuk pengolahan data; pengembangan program komputer; pengujian
program komputer; penulisan program komputer; penyewaan program komputer; persiapan laporan yang berkaitan dengan
program komputer; program komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses, menavigasi, menjelajahi,
dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 18:52:33
540   EtiketJID2021090294

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 345 Park Avenue, New York, New York 10154
USA

Blackstone TM L.L.C.

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 :

: BLACKSTONE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BLACKSTONE = merupakan bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa keuangan; manajemen Investasi; manajemen aset; urusan keuangan dan moneter; urusan real estat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 18:54:35
540   EtiketJID2021090295

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Daerah Industri Cangkromo, Jetis Jaten, Palur, Karanganyar 57731, Jawa Tengah,
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57731

CV. TOP ASLI

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 :

: TOP ASLI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, kuning dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran secara online; Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara

elektronik); jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa-jasa penjualan barang; pengadaan kontrak untuk
pembelian dan penjualan barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 18:58:45
540   EtiketJID2021090296

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Daerah Industri Cangkromo, Jetis Jaten, Palur, Karanganyar 57731, Jawa Tengah,
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57731

CV. TOP ASLI

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 :

: TOP ASLI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, kuning dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa memproduksi makanan dan minuman; Jasa pengolahan/pembuatan roti-roti dan kembang gula; pengolahan bahan

makanan untuk digunakan dalam pembuatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 19:00:58
540   EtiketDID2021090297

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sunter Paradise 21 Blok B No. 42, Kompleks Sunter Paradise Tahap 2. , Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

Emmanuel Kristian

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Starlight Explorer
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Penjelajah Cahaya Bintang
591 Uraian Warna : Biru dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat dan instrumen untuk astronomi; kamera; lensa untuk astrofotografi; teleskop; tripod untuk teleskop===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 19:11:52
540   EtiketDID2021090299

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Yusuf bauti Citra Garden Cluster Golden Tulip i2 No. 7 RT 003 RW 013 Kec.
Wahyuni Sabir
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Sombaopu, Kel. Paccinongang, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan 92111.,
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 92111

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 :

: DietQyu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Pink, Hijau, Kuning
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; Jamu

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 19:17:24
540   EtiketDID2021090300

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Marein Lantai 23, Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-78, Setiabudi, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910

PT YesBoss Group Indonesia

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 :

: Kata.ai
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru (Brandeis Blue)
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Peralatan periferal komputer; Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak);

Program permainan komputer; Program-program komputer terekam; alat pengolah data; alat pengolah kata; alat penyimpan
data komputer; kartu antarmuka untuk komputer; mesin penjawab; papan pengumuman elektronik; pengolah data; perangkat
lunak komputer chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; program
pengoperasian komputer terekam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 19:25:51
83632 25/06/2021 JM

540   EtiketDID2021090301

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, USA
Amazon Technologies, Inc.

Halaman 654 dari 668



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 :

: BEAMS Stylized
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BEAMS = merupakan kata ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lampu untuk menerangi tangga, pintu dan bagian bangunan lainnya; Lampu yang dioperasikan dengan baterai portabel

yang dapat ditempatkan pada permukaan dimana sumber cahaya lain tidak tersedia; Penerangan untuk lemari, dapur, ruang
kerja, gudang, unit rak, dan lemari; Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan pencahayaan LED untuk aplikasi
pencahayaan di dalam dan luar ruangan; Perlengkapan untuk bola lampu pijar; aparatur pencahayaan; bola lampu; bola
lampu LED; instalasi pencahayaan; lampu dinding; lampu langit-langit; lampu malam listrik; lampu sorot; lampu utilitas
portabel; lentera untuk penerangan; perlengkapan lampu surya, yaitu, unit dan perlengkapan pencahayaan tenaga surya di
dalam dan luar ruangan; perlengkapan lilin pencahayaan; perlengkapan pencahayaan; perlengkapan pencahayaan bertenaga
baterai; perlengkapan pencahayaan dengan deteksi gerakan; perlengkapan penerangan listrik; perlengkapan penerangan
listrik, yaitu, penerangan cadangan listrik untuk kegagalan daya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 19:27:43
540   EtiketDID2021090302

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: International Investment Plaza, 6-6, Fuchengmen North Street, Xicheng District,
Beijing, China

STATE DEVELOPMENT & INVESTMENT CORP., 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 :

: LUKISAN
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===alkohol [bahan bakar]; bahan bakar; bahan bakar mineral; batu bara; energi listrik; gemuk industri; lilin [bahan baku];

minyak bumi, mentah atau halus; minyak diesel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 19:38:11
540   EtiketJID2021090303

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: International Investment Plaza, 6-6, Fuchengmen North Street, Xicheng District,
Beijing, China

STATE DEVELOPMENT & INVESTMENT CORP., 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 :

: LUKISAN
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fidusia; broker asuransi; investasi dana; jasa penjamin; jasa perantara pabean keuangan; jasa perwalian; manajemen

keuangan; manajemen real estat; pembiayaan sewa-beli; penanaman Modal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 19:38:51
540   EtiketJID2021090304

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Marein Lantai 23, Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-78, Setiabudi, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910

PT YesBoss Group Indonesia
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kata.ai
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru (Brandeis Blue)
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer; komunikasi melalui jaringan serat optik; komunikasi melalui

terminal komputer; layanan telekonferensi; menyediakan akses ke database; menyediakan akses ke forum secara online,
ruang percakapan, daftar server untuk mengirimkan pesan dan blog melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit dan
jaringan komputer global, regional dan lokal; pengiriman berita; pengiriman telegram; penyedia informasi mengenai
telekomunikasi; penyewaan alat pengirim pesan; transmisi data digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 19:45:03
540   EtiketDID2021090306

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Ciuyah RT 002/RW 001, Kel/Desa Ciuyah, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak,
Banten, 42371

Sutiah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAIKAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MAIKAH, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hijau, Biru, Ungu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik tahu; keripik; keripik buah; keripik jamur; keripik kentang; keripik sayuran; keripik tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 19:51:35
540   EtiketDID2021090307

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: International Investment Plaza, 6-6, Fuchengmen North Street, Xicheng District,
Beijing, China

STATE DEVELOPMENT & INVESTMENT CORP., 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 :

: SDIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===alkohol [bahan bakar]; bahan bakar; bahan bakar mineral; batu bara; energi listrik; gemuk industri; lilin [bahan baku];

minyak bumi, mentah atau halus; minyak diesel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 19:56:18
540   EtiketDID2021090308

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Galaxi Bumi Permai Blok N-5/12, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60119
Agnes Novianti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IP-TECH INDOPRINT TECHNOLOGY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 2, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===kartrid inkjet, terisi; kartrid toner, terisi, untuk printer inkjet; kartrid toner, terisi, untuk printer laser; tinta untuk printer inkjet;

toner dan kartrid toner (diisi) semuanya untuk mesin fotokopi, printer digital, printer komputer, printer laser, printer format yang
lebih besar, printer barcode, dan printer digital multi-fungsi yang menggabungkan fungsi penyalinan dan/atau pemindaian
dan/atau faks===
===Printer inkjet; printer inkjet format besar; printer laser; printer laser warna; printer laser warna untuk dokumen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 19:56:22
540   EtiketDID2021090309

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. RSS Pemda Blok C1/16, RT 003/RW 013, Kel. Banjar Asri, Kecamatan
Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, 42123

Aminah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: P'ARSYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : P'ARSYA, merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===dompet; tas *; tas rajutan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 19:59:17
540   EtiketJID2021090310

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: International Investment Plaza, 6-6, Fuchengmen North Street, Xicheng District,
Beijing, China

STATE DEVELOPMENT & INVESTMENT CORP., 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 :

: SDIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fidusia; broker asuransi; investasi dana; jasa penjamin; jasa perantara pabean keuangan; jasa perwalian; manajemen

keuangan; manajemen real estat; pembiayaan sewa-beli; penanaman Modal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 20:03:10
540   EtiketDID2021090311

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. H. SYUKUR VII PERUM WISMA JUANDA PERMAI BLOK RT.001 RW. 015 KEL.
SEDATI GEDE KEC. SEDATI, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

ERLANGGA ADI SAPUTRA, SE, DEVY ANGGRAENI AGUSTIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LARISKIN + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING EMAS, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengawet kulit (pengkilat); Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Kapas Pembersih; Kosmetik untuk spa;

Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pemutih ketiak; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap
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interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Semir sepatu; Semir sepatu bot; Serum untuk keperluan kosmetik; Tisu pembersih pra-
dibasahi; amonia untuk keperluan pembersihan; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk
keperluan kosmetik; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan pembersih; cairan
pembersih kaca depan; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa
kamera; colognes, parfum dan kosmetik; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih
kebersihan feminin; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik, yaitu alas
bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih bioteknologi untuk
memecah bahan organik dan menghilangkan noda; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk sediaan pembersihan; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; palet
pengkilap bibir; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab wajah kosmetik;
pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih karpet dengan pewangi;
pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal
beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk perawatan bibir
(kosmetik); racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun; sabun-
sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan
serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat
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untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan
pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan
pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-
bahan herbal; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
pewangi udara untuk mobil; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan
dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan
krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; sepatu hitam [semir sepatu]; serum kulit
(kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; tablet pembersih
gigi tiruan tanpa obat; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau
bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk
pembersihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 20:03:20
540   EtiketJID2021090312

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ZAMRUD D 300 JAKASAMPURNA, RT.004/RW. 009, KEL. JAKA SAMPURNA,
KEC. BEKASI BARAT, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17145

MATIAS PRASODJO

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 :

: HACKERLAB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HACKERLAB = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyelenggarakan seminar pelatihan; Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara online dan

melalui jaringan komputer global; layanan pelatihan pendidikan komputer; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi
[pendidikan atau hiburan]; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; penyediaan kursus pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 20:09:54
540   EtiketJID2021090313

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Marein Lantai 23, Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-78, Setiabudi, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910

PT YesBoss Group Indonesia

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 :

: Kata.ai
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru (Brandeis Blue)
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===analisis sistem komputer; desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; instalasi perangkat lunak komputer;

jasa pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; konsultasi perangkat lunak komputer; memperbarui program komputer;
pembaruan perangkat lunak komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman komputer; pengembangan dan
pembaruan perangkat lunak komputer; penyewaan perangkat lunak komputer; perancangan dan pengembangan perangkat
keras dan perangkat lunak komputer===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 20:11:00
540   EtiketDID2021090314

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl H. Kurdi Selatan No. 22 RT 012 RW 001 Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana
Anyar, Kota Bandung Jawa Barat 20243., Kota Bandung, Jawa Barat, 20243

Totong Hernawan

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 :

: Yes Or No
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Kebaya; Meukasah (Baju); Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian
Bawahan untuk anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian dinas seragam; Pakaian luar; 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, yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan,
atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah
mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi
renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pelindung telinga [pakaian]; Toro (Baju Kurung);
atasan baju tanpa lengan; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju
busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos
bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah
raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami;
baju renang one-piece; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak;
baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; band leher [bagian dari pakaian]; bantalan penambah
payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; celana dalam [pakaian]; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; dickeys
[bagian depan baju]; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gaun jumper (baju hangat); gussets for leotards [bagian
dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk
kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan
untuk bayi dan balita; kantong untuk pakaian; kaus [baju ketat]; kaus kaki baju pria; kebaya batik (pakaian); kerah [pakaian];
kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; kostum rakyat [pakaian]; kuk baju; magoja [Jaket luar
Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian atasan dari bulu;
pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain;
pakaian bermain one-piece; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam kertas; pakaian dalam
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panjang; pakaian dalam pria; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari
kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian kasual untuk
bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian kucing; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk
anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian malam;
pakaian mewah; pakaian militer; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara
sepeda; pakaian pria; pakaian renang one-piece; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur bersalin; pakaian
untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo; pakaian
untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk
skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yaitu, bandana,
blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai,
baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana
pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat,
pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam
(undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup
kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, yaitu piyama, baju
kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju
hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; sabuk kulit [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian];
selendang [pakaian]; setelan baju (sweat suits) sweater; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 20:18:47
540   EtiketDID2021090315

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KAUMAN VII/78, RT. 001/RW. 002, KEL. SIDOREJO LOR, KEC. SIDOREJO,
Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50714

ELSA JULIA PANGESTIKA

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 :

: KENESH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KENESH = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 21:14:37
540   EtiketJID2021090317

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Gunung Puntang, Kp. Malabar, Desa Campakamulya, Kecamatan Cimaung,
Banjaran Pangalengan Kab. Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40374

PT Mooi Sentra Wisata

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mooi Lake House
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa penginapan; Layanan pondok penginapan; Penginapan untuk

liburan; jasa penginapan wisatawan; layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan
penginapan wisatawan; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan; penginapan turis; penyewaan penginapan
sementara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 21:18:02
540   EtiketDID2021090318

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Arva LT.3 Jl. RP Soeroso No.40 BC
RT.002 RW.002 , Gondangdia, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. PASIFIK MAHARGA INTERNASIONAL
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PACXZIO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, BIru, Abu-abu, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kabel serat optik; Kamera CCTV; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Televisi

DMB [Penyiaran Multimedia Digital]; Televisi QLED; Televisi daring; kabel optik; kunci pintu digital; kunci pintu elektronik===
===AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; Dispenser air; Lampu gantung plafon; dispenser minuman, listrik; filter
air; instalasi pemanas air panas; kerudung kompor; kerudung pengekstrak untuk dapur; kulkas listrik untuk keperluan rumah
tangga; kulkas-freezer; lampu tenaga surya; oven microwave; pemanas air panas; pemanas air tenaga surya; perangkat
pembangkit listrik berbasis fotovoltaik; tudung ventilasi untuk kompor; unit AC===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 21:25:09
540   EtiketJID2021090319

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pesona Khayangan Blok DF, No.2, Kota Depok, Jawa Barat, 16411
Rainer Abraham Purba

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PORTCAST Portal Podcast Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Putih dan Abu-abu.
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa komunikasi informasi; Jasa komunikasi, yaitu transmisi suara dan rekaman audio visual yang disiarkan melalui

internet, jaringan kabel, jaringan nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Jasa penyedia informasi petunjuk online
yang menampilkan hyperlink ke situs web lain; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran melalui internet (webcasting) melalui
jaringan komputer global dan lokal; Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; Layanan Podcasting; Layanan
komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan
umpan balik daripara anggota komunitas, membentuk komunitas virtual, terlibat dalam jejaring sosial, dan saling bertukar
dokumen; Layanan webcasting; Menyediakan ruang obrolan online di bidang kepentingan umum; jasa penyediaan forum dan
ruang obrolan secara online; jasa penyediaan forum komunitas online, ruang obrolan, dan ruang bagi pengguna untuk
memposting, mencari, melihat, menonton, berbagi, mengkritik, menilai, dan mengomentari, pesan, komentar, konten
multimedia, video, cinema, film, foto, konten audio, animasi, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna
lainnya; jasa penyediaan forum online untuk pengiriman pesan dan data di antara para pengguna komputer; jasa podcasting
(sistem untuk mendownload file dari berbagai sumber seperti radio internet, ke dalam komputer personal dan
mendengarkannya melalui komputer ataupun player media digital) dan webcasting (alat komunikasi yang memanfaatkan
koneksi internet untuk membuat siaran media yang tersedia bagi pengguna dan menggunakan streaming teknologi);
jasa/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet atau jaringan komunikasi lainnya; komunikasi melalui berbagai
fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan
portal di Internet dan media lainnya; layanan telekomunikasi multi-media; menyediakan akses ke forum online; menyediakan
akses ke forum secara online, ruang percakapan, daftar server untuk mengirimkan pesan dan blog melalui jaringan nirkabel,
internet, kabel, satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal; menyediakan akses ke situs web di internet;
menyediakan akses ke situs web diskusi Internet; menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan forum
komunikasi online, yaitu
transmisi topik-topik yang diminati secara
umum; menyediakan ruang obrolan online dan
papan buletin elektronik untuk transmisi pesan
di antara pengguna di bidang kepentingan
umum; menyediakan forum online; menyediakan jasa komunikasi online; menyediakan layanan diskusi on-line; penyedia
konten multimedia melalui internet; penyediaan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan mengalirkan
informasi, audio, video, konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk terlibat dalam jejaring
sosial; penyediaan ruang obrolan online, layanan pesan instan, dan papan buletin elektronik; penyiaran interaktif; penyiaran
konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; podcasting; siaran radio internet; transmisi informasi di bidang audio-
visual; transmisi konten multimedia melalui Internet; transmisi podcast===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 21:32:30
540   EtiketJID2021090320

730 Nama Pemohon : CINDY
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Alamat Pemohon : JL HANG JEBAT NO.15 RT/RW. 021/007 KEL.30 ILIR KEC.ILIR BARAT II
PALEMBANG, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30135

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CINDY JIE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Pembukuan perusaahan; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan

untuk tender; jasa periklanan dan manajemen; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan
wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau
panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu,
sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi,
boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan periklanan dan
manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala,
kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun,
kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan
mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; 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

20/12/2021 21:40:03
540   EtiketDID2021090324

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. GRAND MAHAKAM RESIDENCE BLOK B NO 14 RT 029 RW 000, Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, 75128

MEGA INDRAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: R'GA BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, EMAS DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker (kosmetik); Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk

tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersihan mendalam; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan
minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan
tubuh, krim pencukur; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; cuci masker; krim masker tubuh;
krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker
kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker
kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit,
losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih
untuk tubuh; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik;
masker wajah untuk penggunaan kosmetik; paket masker untuk keperluan 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 21:41:21
540   EtiketJID2021090325

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mulyosari Prima MI 20/92, Surabaya
JONATAN TIRTODJOJO, WILLIANTO NUGROHO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAOBUN
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; Kantin; Kedai untuk sarapan; Layanan kedai makan; Layanan menjemput makanan; Layanan pemberian nasihat dan
informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Pusat Jajanan Serba Ada
(Pujasera); Restoran; Restoran Prasmanan; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; jasa memasak
makanan; kafe; katering makanan dan minuman; layanan rantai restoran; layanan restoran cepat saji; mengambil layanan
makanan cepat saji; menyediakan makanan dan minuman; pemesanan jasa katering; 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

20/12/2021 21:43:02
540   EtiketDID2021090326

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Panglima Sudirman 108, RT 008 RW 002, Kel/Desa Kauman Kec. Bojonegoro,
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, 62113

TULUS SUMARLIA, S.Ked

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TSLIA BEAUTY CENTER + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk wajah; Deodorant stick; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel
pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit,
serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi
garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah
kulit manusia; Krim pelembab; Krim wajah (kosmetik); Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion dan serum;
Losion mandi berendam; Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pijat wajah; Losion
untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Odol; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pewarna dan cat rambut; Produk
perawatan kecantikan; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk
mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan
kecantikan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan perawatan
pribadi; Sediaan perawatan wajah; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan
untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menghilangkan bulu
(kosmetik); Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim
mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker
untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Serum Mata (kosmetik); Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum leher (kosmetik); bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; celak mata; dasar bedak untuk kulit;
deodoran; deodoran roll-on; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel mandi; gel mata; gel pemutihan gigi; gel penata alis;
gel pra-cukur; gel rambut; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk tubuh; gel untuk wajah; gel-gel perawatan kulit; kapas
kecantikan; kosmetik; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir; krim cukur; krim dasar bedak; krim foundation; krim kecantikan; krim
kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kuku; krim kulit; krim malam; krim mandi; krim mata; krim pembersih kulit;
krim pengurang bintik penuaan; krim perawatan rambut; krim rambut; krim siang; krim tangan; krim tubuh; kutek kuku; lipstik;
losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion
untuk rambut; losion untuk tubuh; lotion kecantikan; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
dan rambut; make-up bedak; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak
wangi; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit;
pemerah pipi; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung
obat; perekat untuk keperluan kosmetik; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sabun wajah dan sabun badan
yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk
mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk
mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah
pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-sabun; sediaan  untuk
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mencuci tangan; sediaan berjemur; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan eksfoliasi tanpa obat
untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari
permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan pembersih wajah;
sediaan pembersihan; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih gigi; sediaan pengharum ruangan; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan tabir surya; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk
memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk
pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk
digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan
membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan
untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-
bahan pemeliharaan gigi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum
rambut; serum wajah; susu kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 21:51:23
540   EtiketDID2021090327

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL HANG JEBAT NO.15 RT/RW. 021/007 KEL.30 ILIR , Kota Palembang, Sumatera
Selatan, 30135

CINDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CINDY JIE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gaun malam; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana

panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; alas
kaki; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal;
celana formal; dasi; gaun; gaun koktail; gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk wanita; ikat pinggang [bagian dari pakaian];
jaket [pakaian]; kaus; kostum tari; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; pakaian; pakaian formal; pakaian kasual
untuk  bersantai; pakaian malam; pakaian santai; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; penutup kepala,
termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); sepatu; sepatu formal; topi mode; tutup kepala, yaitu, topi (caps),
topi-topi (hats) dan kelep pici===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 22:16:12
540   EtiketJID2021090329

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gading Mas Barat blok H/25, RT 005/RW 011, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14250

Tommy Kurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bebek Goreng Terminal + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tua, Hijau muda, Kuning dan Hitam
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: 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
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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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 22:42:17
540   EtiketDID2021090330

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Banaran Gang Kantil No.27 Rt 04 Rw 04 Sekaran Gunungpati , Kota Semarang,
Jawa Tengah, 50229

MUHTADUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TANISHA COLLECTION + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Syar'i; Busana Muslim; Hijab; Hijab olahraga; Kerudung kepala; Pakaian; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian

muslim; 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; Pashmina; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo desainer; baju busana muslim; celana kasual; dalaman
jilbab; daster; jaket [pakaian]; jilbab; kaos; kaos polo; kemeja; kerudung; kerudung [pakaian]; manset; pakaian dalam; pakaian
tidur untuk wanita; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, yaitu piyama, baju kaos;
kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat,
tutup kepala, topi; piyama; rok; syal dan jilbab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 22:59:17
540   EtiketDID2021090331

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PAGESANGAN 1/19-B RT.003 RW. 001 KEL. PAGESANGAN KEC. JAMBANGAN,
Kota Surabaya, Jawa Timur

YASMIN BAYA'SUD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLAMAZING + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengawet kulit (pengkilat); Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Kapas Pembersih; Kosmetik untuk spa;

Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pemutih ketiak; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap
interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Semir sepatu; Semir sepatu bot; Serum untuk keperluan kosmetik; Tisu pembersih pra-
dibasahi; amonia untuk keperluan pembersihan; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk
keperluan kosmetik; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan
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kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan pembersih; cairan
pembersih kaca depan; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa
kamera; colognes, parfum dan kosmetik; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih
kebersihan feminin; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik, yaitu alas
bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih bioteknologi untuk
memecah bahan organik dan menghilangkan noda; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk sediaan pembersihan; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; palet
pengkilap bibir; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab wajah kosmetik;
pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih karpet dengan pewangi;
pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal
beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk perawatan bibir
(kosmetik); racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun; sabun-
sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan
serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan
untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan
untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan
untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan,
pemolesan dan penggosok; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewangi udara
untuk mobil; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan
perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
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sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan
krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; sepatu hitam [semir sepatu]; serum kulit
(kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; tablet pembersih
gigi tiruan tanpa obat; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau
bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk
pembersihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 23:13:10
540   EtiketDID2021090332

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Pondok Jati  Blok F  No 1 , Sepanjang  Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur, 61257

CV Budi Lestari Jaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHANGKRING + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau tua, hijau muda, coklat tua, coklat muda, putih, kream muda, kream tua, merah,
pink,hitam, kuning muda, biru

511 Kelas Barang/Jasa : 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Daging kaleng; Ikan kaleng; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Makanan yang terbuat dari daging;

Makanan yang terbuat dari daging dan ikan; buah-buahan, diolah; daging atau ikan kalengan; daging masak; daging sapi
olahan; daging yang dimasak, kalengan; daging, diolah; ikan, diolah; jus jeruk nipis untuk keperluan kuliner; jus lemon untuk
keperluan kuliner; lemon (buah), diolah; limau (jeruk), diolah; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan protein,
vitamin dan mineral; minyak jeruk nipis untuk keperluan kuliner; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan
persiapan makanan; minyak lemon untuk keperluan kuliner; olahan makanan terutama terdiri dari daging; produk daging
olahan; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk makanan laut kalengan; produk makanan laut olahan; produk
makanan yang sebagian besar terdiri dari daging===
===Sambal cabe kering aneka rasa; Teh lemon; bumbu rawon; lemon serbat [gula-gula]; nasi rawon; sirup (sirup kental)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/12/2021 23:30:33
540   EtiketJID2021090333

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Mampang Lt.3, Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Raya Kav.100, Kel. Duren
Tiga, Kec. Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12760

Yayasan INSAN INDONESIA KOMPETEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Erikson Panggabean S.H.,
Perumahan Grand Wisata Cluster Spring Fiesta Blok AK 7 No 15 Lambang Sari

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GNIK - Gerakan Nasional Indonesia Kompeten + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam, Kuning, Biru,
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan manajemen sumber daya manusia; konsultasi sumber daya manusia; 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
evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para
profesional, khususnya di bidang manajemen bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara
profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi,
analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional,
khususnya di bidang manajemen strategis; manajemen Sumber Daya Manusia; menyediakan layanan manajemen sumber
daya manusia dan perekrutan untuk orang lain; pengujian untuk menentukan kompetensi kerja; pengujian untuk menentukan
kompetensi profesional===
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